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Úvod

Rodová rovnosť je základným právom a základnou hodnotou
demokratickej spoločnosti. Predstavuje jeden z dôležitých ukazo-
vateľov stupňa rozvoja demokracie a uplatňovania demokratických
princípov v danej spoločnosti. Nemenej dôležitá je však aj druhá strán-
ka rodovej rovnosti, ktorá je spojená s novými výzvami trvalo
udržateľného ekonomického rozvoja, ekonomického rastu a sociálnej
kohézie. Súčasný a najmä budúci vývoj je založený predovšetkým 
na vytváraní nových a kvalitnejších pracovných miest. V tejto súvislosti
určite nie je nezaujímavé konštatovať, že až tri štvrtiny nových pra-
covných miest, ktoré vznikli v Európe v uplynulých piatich rokoch, boli
obsadené ženami.

Treba povedať, že vo využívaní ľudského kapitálu žien sa 
v posledných rokoch dosiahlo nemálo pozitívnych zmien. Pre-
dovšetkým v dôsledku zmien legislatívy sa začalo utvárať vhodné
prostredie na presadzovanie rodovej rovnosti aj v bežnom živote. Pa-
ralelne s tým sa do nášho slovníka začali dostávať aj nové termíny, ako
napríklad gender mainstreaming alebo gender budgeting. Napriek
týmto pozitívnym zmenám však stále existuje veľa nerovností medzi
ženami a mužmi pri uplatnení sa v spoločenskom živote.

Oblasť práce je jednou z tých oblastí, v ktorej sa potreba posilňo-
vania rodovej rovnosti prejavuje hádam najvýraznejšie. Stačí
spomenúť, že miera zamestnanosti žien sa pohybuje výrazne 
pod úrovňou miery zamestnanosti mužov, že ženy majú vyššiu
nezamestnanosť a trpia najmä vyššou dlhodobou nezamestnanosťou,
že majú v porovnaní s mužmi nezdôvodniteľne nižšie mzdy a sú
neprimerane málo zastúpené v riadiacich pozíciách.

Aj tento veľmi stručný výpočet problémov naznačuje dôvody, 
pre ktoré sme sa rozhodli skúmať stav rodovej rovnosti 
na Slovensku v oblasti práce a pracovného trhu. Predpokladali sme, že
najmä v tejto oblasti sa budú vzájomne prelínať problémy zakore-
nených rodových stereotypov a problémy transformácie pracovného
trhu, ale aj potreby nových prístupov k zosúlaďovaniu osobného a pra-
covného života. Predložená publikácia je výsledkom práce autorského
kolektívu, ktorý sa podieľal na riešení projektu Slovensko na ceste 
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k rodovej rovnosti. Projekt bol riešený v rámci PD IS Equal v období
jún 2005 až december 2006. 

Pri príprave publikácie sme sa rozhodli koncipovať ju obsahovo
širšie, a to nielen ako výskumnú správu. Snažili sme sa poukázať aj na
spoločenské a historické súvislosti postavenia a uplatnenia žien 
v našej spoločnosti s dôrazom na pracovný trh. Prvý príspevok sa
zaoberá spoločenským a politickým kontextom rodovej rovnosti 
v Európe a upozorňuje na jeho dôležitosť aj ako agendy Európskej
únie. Druhý príspevok je tematizovaný ako historická sonda do vývo-
ja postavenia žien na území dnešného Slovenska a upozorňuje na
málo známe fakty z tejto oblasti.

Druhá časť publikácie je venovaná výskumnej časti projektu. 
V projekte boli použité viaceré výskumné techniky a boli zrealizované
viaceré výskumy. V zásade možno hovoriť o troch relatívne samostat-
ných, avšak vnútorne a logicky prepojených častiach. 

Prvú časť výskumu tvoril kvantitatívny empirický výskum 
na relatívne veľkom výberovom súbore respondentov z celého Sloven-
ska. Získané údaje nám tak umožnili identifikovať určité všeobecné
i špecifické trendy na národnej aj lokálnej úrovni.

Druhú časť výskumu tvoril kvalitatívny výskum, ktorý bol realizo-
vaný formou hĺbkových rozhovorov v šiestich okresoch Slovenska.
Cieľové skupiny boli dve. Prvú tvorili experti z úradov práce, samo-
správ, prípadne aktivisti, ktorí sa určitým spôsobom zaoberajú 
nezamestnanými. Druhú cieľovú skupinu reprezentovali dlhodobo
nezamestnané ženy, pri ktorých sme sa zaujímali o ich osobné príbe-
hy, ktoré napokon viedli k situácii dlhodobej nezamestnanosti. Kon-
frontáciou výpovedí a názorov týchto dvoch skupín sme sa snažili
(okrem iného) zachytiť potenciálne ohnivká problémov vo fungovaní
úradov práce a v ich spolupráci s klientmi.

Posledná, tretia časť výskumu mala tiež kvalitatívny charakter 
a bola veľmi špecifická. Zaoberala sa postavením sociálnych 
partnerov ako aktérov v procesoch presadzovania rodovej rovnosti 
a analýzou kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv ako
nástrojov (ne)realizácie rovnosti príležitostí a zosúlaďovania práce 
a rodiny v praxi. 
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V prílohe publikácie je uvedený obsiahly prehľad legislatívy EÚ 
a národnej legislatívy vo vzťahu k rodovej rovnosti. Ako z neho jasne
vyplýva, a možno to považovať za príznačné pre stav našej spoločnos-
ti, vývoj národnej legislatívy bol vyvolaný a formovaný prevažne legis-
latívnymi opatreniami a požiadavkami EÚ. Autori a autorky výskum-
ných kapitol sa pokúsili formulovať aj viaceré odporúčania, ktoré by
mali pomôcť prekonať existujúce bariéry na pracovnom trhu v oblasti
uplatňovania rodovej rovnosti. Ako si rodovo citliví čitatelia a čitateľky
určite všimnú, v textoch sa pri substantívach nie vždy používa mužský
a ženský rod. Autori a autorky sa tak zámerne rozhodli z dôvodu lep-
šej čitateľnosti textu.*

Na záver možno konštatovať, výsledky výskumu ukázali, že pre
ďalší ekonomicky efektívny a pre všetkých jednotlivcov ľudsky dôstojný
život je potrebná nová spoločenská zmluva medzi mužmi, ženami,
podnikmi (zamestnávateľmi) a štátom, ktorá umožní lepšie a spra-
vodlivejšie zosúladiť pracovný a rodinný život.

Magdaléna Piscová
editorka

Bratislava, november 2006

* Záverečný súbor návrhu opatrení nebol zahrnutý ako integrálna súčasť publikácie, pre-
tože sa stále dopĺňa na základe prebiehajúcej komunikácie s relevantnými subjektmi.
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Implementácia princípu rovnosti 
žien a mužov na trhu práce

Erika Kvapilová

1. Rodová rovnosť ako cieľ

Vo väčšine vyspelých krajín sveta, vrátane Slovenska, je rovnosť
medzi ženami a mužmi považovaná za jedno zo základných práv,
atribútov demokracie a prejavov sociálnej spravodlivosti. Rovnosť
medzi ženami a mužmi je garantovaná ústavou Slovenskej republiky.
Slovensko sa stalo zmluvnou stranou Dohovoru OSN o eliminácii
všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) v roku 19931 a v roku
2000 ratifikovalo Opčný protokol k Dohovoru. CEDAW je všeobecne
považovaný za najdôležitejší  medzinárodný zákon o právach žien.2

Od roku 2004 je Slovensko súčasťou Európskej únie, ktorá vo svojom
primárnom práve3 explicitne definuje rovnosť medzi ženami a mužmi
ako jednu zo základných hodnôt a úloh Spoločenstva. Transpozíciou
tzv. rodových smerníc EÚ do národnej legislatívy sa v ostatných rokoch
výrazne posilnil princíp rovnosti medzi ženami a mužmi najmä v oblasti
zamestnanosti a na trhu práce. 

Na nasledujúcich stránkach sa zameriame na sumarizáciu
najdôležitejších opatrení, ktorých cieľom bolo prispieť k podpore
rovnosti príležitostí žien a mužov v zamestananí a na trhu práce, 
v odmeňovaní a v príprave na trh práce prostredníctvom programov
(aktívnej politiky) trhu práce. Naším primárnym cieľom však nie je
mapovanie týchto zmien, ale budeme si všímať najmä to, ako sú tieto
opatrenia implementované do praxe. Okrem legislatívy sa budeme
venovať niektorým koncepčným strategickým vládnym/ministerským
dokumentom, ktoré sa priamo dotýkajú otázok rodovej rovnosti 
v oblasti trhu práce a zamestnanosti, ktoré vláda SR schválila alebo
ktoré sú v súčasnosti v štádiu pripomienkovania. 

11

1 Po rozpade Československa Slovensko pristúpilo ku zmluve sukcesiou v roku 1993. 
2 Do mája 2006 ratifikovalo CEDAW 183 krajín sveta. Medzinárodné dohovory majú 
v zmysle Ústavy SR prednosť pred národnými zákonmi. MPSVR SR v roku 2006 vypraco-
valo Druhú a tretiu periodickú správu k CEDAW za obdobie od roku 1998 až 2005.
3 Amsterdamský dohovor vstúpil do platnosti 1. mája 1999.
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Sme si vedomí toho, že obdobie od vstupu SR do EÚ je stále veľmi
krátke, a teda nie je možné zodpovedne hovoriť o nejakých
dlhodobých trendoch alebo výrazných kvalitatívnych zmenách, ktoré
by viditeľne oddeľovali obdobie pred a po vstupe Slovenska do EÚ.
Avšak členstvo Slovenska v Európskej únii ponúka komparatívne
štatistiky a porovnania politík jednotlivých členských štátov v oblasti
rodovej rovnosti, a umožňuje tak vidieť stav a vývoj v oblasti rodovej
rovnosti na Slovensku oveľa komplexnejšie, ako to bolo pred naším
vstupom do EÚ. 

Domnievame sa preto, že doterajšia prax s uplatňovaním novej
rodovej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a trhu práce môže
naznačiť najmä isté medzery (prípadne ich príčiny) v implementácii
príslušných zákonov a opatrení do praxe. V závere sa pokúsime for-
mulovať niektoré všeobecné odporúčania, ktoré podľa nášho názoru 
a na základe skúseností z niektorých krajín EÚ môžu prispieť 
k zlepšeniu implementácie princípu rovnosti žien a mužov v zamest-
naní a na trhu práce. Tento príspevok si však v žiadnom prípade ne-
robí nárok na úplnosť a veľmi dobre si uvedomujeme, že navrhované
všeobecné odporúčania si zasluhujú podrobnejšie rozpracovanie. 

2. Najdôležitejšie legislatívne opatrenia 
na podporu rodovej rovnosti na trhu práce 
a v zamestnaní 

2.1. Opatrenia na podporu rovnakých príležitostí
Medzi najdôležitejšie legislatívne opatrenia na podporu rovnakých
príležitostí mužov a žien v zamestnaní a na trhu práce patria tie, ktoré
zakazujú priamu a nepriamu diskrimináciu na základe pohlavia 
a ustanovujú rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi. Tieto súvisia
najmä s transpozíciou Smernice EÚ 2002/73/EC Európskeho parla-
mentu a Rady zo septembra 2002, ktorá dopĺňa smernicu 76/207/EEC
o implementácii princípu rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy 
v prístupe k zamestnávaniu, odbornému výcviku, pracovnému postupu
a pracovným podmienkam. V zákonníku práce (č. 433/2003 Z. z.) sú
reflektované najmä v časti Základné zásady, čl. 6., a v Prvej časti:
Všeobecné ustanovenia v § 13.



„Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide 
o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné
vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám sa zabezpečujú pracov-
né podmienky umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich fyzio-
logické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v mater-
stve a ženám a mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri
výchove detí a starostlivosti o ne” (Základné zásady, čl. 6).

„Zamestnancom patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťa-
hov bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepri-
amej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného
stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery 
a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo
etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia okrem prí-
padu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na výkon prác vecný dôvod,
ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe práce,
ktorú má zamestnanec vykonávať” (Prvá časť: Všeobecné ustanove-
nia v § 13).

2.2. Opatrenia na podporu rovnakej odmeny za rovnakú prácu 
a prácu rovnakej hodnoty

Transponovaním Smernice EÚ 75/117/EEC z februára 1975 o apro-
ximácii práva členských krajín, vzťahujúceho sa k aplikácii princípu
rovnakej odmeny za prácu mužov a žien, garantuje  zákonník práce
rovnakú mzdu pre ženy a mužov, konkrétne v časti 4. Mzda
a priemerný zárobok, § 199/3  uvádza:

„Mzdové podmienky musia byť rovnaké pre mužov a ženy 
bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ženy a muži majú právo
na rovnakú mzdu za prácu rovnakej zložitosti, zodpovednosti 
a namáhavosti, vykonávanú pri rovnakých pracovných podmienkach
a pri dosahovaní rovnakej výkonnosti a výsledkov práce.” 
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2.3. Opatrenia na pomoc pri zosúlaďovaní práce a rodinných
povinností zamestnankýň a zamestnancov

2.3.1. Rodičovská dovolenka 
Požiadavka európskej legislatívy na podporu opatrení na pomoc 
pri zosúlaďovaní pracovných a rodičovských povinností žien a mužov4

sa premietla do § 166 zákonníka práce, ktorý okrem materskej do-
volenky (ktorá je stanovená v dĺžke 28 týždňov a je v princípe posky-
tovaná žene, pracovníčke) zavádza rovnaké právo pre ženu a muža,
rodičov malého dieťaťa, možnosť čerpania rodičovskej dovolenky 
až do tretieho roku dieťaťa:

„Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný
poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku
až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestná-
vateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú,
rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolen-
ka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy
najmenej na jeden mesiac.”

Čerpanie rodičovskej dovolenky sa započítava pre účely pen-
zijného poistenia ako odpracovaná doba a zamestnanec alebo zamest-
nankyňa je počas čerpania rodičovskej dovolenky chránený/chránená
pred prepustením z práce. 

Zatiaľ čo zákonník práce poskytuje právo na voľno za účelom
starostlivosti o dieťa, špeciálny zákon o rodičovskom príspevku 
(č. 280/ 2002 Z. z.) stanovuje výšku štátnej dávky (univerzálnej,
platenej zo všeobecných daní, ktorá sa neviaže na predchádzajúcu
pracovnú činnosť poberateľa), na ktorú má rodič starajúci sa o dieťa
do troch rokov nárok, za zákonom stanovených okolností. 

4 Zakotvená v Smernici Rady 96/34/EC z júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej do-
volenke.



2.3.2. Úprava pracovného času pre zamestnancov 
a zamestnankyne s rodinnými povinnosťami

Zákonník práce tiež umožňuje niektoré formy zamestnávania, ktoré
môžu teoreticky vyhovovať niektorým skupinám pracovníkov a pracov-
níčok s rodinnými povinnosťami. Predpis umožňuje napríklad kratší
pracovný čas (§ 49) alebo formu tzv. domáckeho zamestnávania 
(§ 52). Podľa § 164 zákonníka musí na požiadanie pracovníka alebo
pracovníčky s dieťaťom mladším ako 15 rokov zamestnávateľ umožniť
zamestnankyni alebo zamestnancovi zamestnanie na kratší pracovný
čas. 

2. 4. Opatrenia aktívnej politiky trhu práce 
z rodového hľadiska

Aktívnu politiku trhu práce definuje zákon o službách zamestnanosti
(č.5/2004 Z.z.). Opatrenia aktívnej politiky trhu práce sú v zákone for-
mulované rodovo neutrálne, avšak niektoré definície a opatrenia majú
veľký význam pre riešenie špecifickej situácie, ktorej sú oveľa čas-
tejšie vystavené ženy ako muži. Máme na mysli konkrétne definíciu
znevýhodneného uchádzača o prácu, ktorým je „občan, ktorý je rodič
…starajúci sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan starajúci sa 
o dieťa”. Medzi takýmito ľuďmi je oveľa vyššie zastúpenie žien ako
mužov. Pre znevýhodneného občana potom existuje v rámci zákona
rad opatrení, ktoré by mu mali pomocť ľahšie nájsť si prácu alebo si
zvýšiť kvalifikáciu, a tak aj šancu zamestnať sa,5 i keď realita, práve
pre túto znevýhodnenosť, býva často odlišná. Štatistiky Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny hovoria, že v roku 2005 bolo umiest-
nených 3442 znevýhodnených uchádzačov o prácu, z ktorých takmer
60% tvorili ženy. Štatistiky však neuvádzajú, aký podiel tvorili rodičia
– ženy a muži, starajúci sa o deti do troch rokov na tomto relatívne
malom počte umiestnených uchádzačov o prácu.

Treba pripomenúť, že za opatrenia aktívnej politiky práce sú 
v zmysle zákona považované aj tie programy a iniciatívy, ktoré sú

15

5 Takýmto uchádzačom o prácu môže úrad práce poskytnúť napríklad príspevok, ak sa
zúčastňuje poradenských služieb či rekvalifikácie, príspevok na cestovanie za vzdelá-
vaním a prípravou na trh práce, či príspevok na služby pre rodinu, ak dieťa počas vzdelá-
vania alebo prípravy na trh práce navštevuje predškolské zariadenie alebo sa oň stará iná
fyzická osoba, ktorá má na to oprávnenie.
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financované z prostriedkov EÚ, najmä z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu. Medzi nimi má osobitný význam najmä iniciatíva
EQUAL, ktorá je venovaná podpore zamestnávania znevýhodnených
skupín. Mnohé z opatrení a aktivít, financované z EQUALu, sú zame-
rané špecificky na znevýhodnené skupiny žien. Analýza týchto pro-
gramov a reálne dopady z pohľadu odstraňovania diskriminácie žien
a mužov na trhu práce a podpory rovnosti príležitostí by však zasluho-
vala osobitnú pozornosť. Chceme tiež pripomenúť, že napriek potreb-
nosti takýchto programov ich nemožno  považovať za systémové opa-
trenia. Ide skôr o akési podporné opatrenia a pilotné projekty, ktoré,
ak budú úspešné, by mali slúžiť ako návod na tvorbu systémových
opatrení aktívnej politiky trhu práce podporovanej štátom.

3. Programové dokumenty vlády

Na tomto mieste by sme radi v krátkosti pripomenuli existenciu nie-
ktorých dôležitých vládnych dokumentov, ktoré sa týkajú rovnosti žien 
a mužov na trhu práce a v zamestananí. 

Patrí sem v prvom rade Koncepcia rovnosti príležitostí žien 
a mužov (2000), vládny dokument, ktorý sa stal základom na vypracú-
vanie akčných plánov v tejto oblasti, ale tiež referenčným rámcom 
pre implementáciu rovnosti príležitostí žien a mužov v iných vládnych
dokumentoch. Otázke rovnosti žien a mužov na trhu práce venuje Kon-
cepcia pomerne významný priestor, čo v tom čase súviselo najmä 
s potrebou transponovať „rodové” smernice EÚ6 do našej pracovnej
legislatívy. Z dnešného pohľadu treba povedať, že tento materiál
pomerne presne a komplexne pomenúva problémy, ktoré (ešte stále)
existujú v oblasti rovnosti žien a mužov a na trhu práce, a navrhuje
niektoré významné opatrenia, ktoré by mohli viesť k zmierneniu 
či odstráneniu neopodstatnených rozdielov medzi mužmi a ženami 
v zamestnaní a na trhu práce. Dokument napríklad odporúča pravidel-
né monitorovanie a zabezpečenie dodržiavania rovnosti odmeňovania
žien a mužov za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, či vytvore-
nie rovnakých podmienok pre zamestnávanie mužov a žien s rodinný-
mi povinnosťami. Významnú úlohu pritom vidí v spolupráci s odbormi

6 Prevažná väčšina týchto smerníc sa týka trhu práce a zamestnávania.



a zamestnávateľskými zväzmi. Skutočnosťou však je, že nasledujúce
roky priniesli v oblasti tripartitnej spolupráce mnoho problémov, ktoré
vyústili až do zrušenia zákona o tripartite a partneri zostali iba 
pri vyjednávaní o tradičných otázkach - mzdách a pracovných pod-
mienkach (zákonník práce, minimálna mzda, kolektívne zmluvy a pod.),
pričom otázky rovnakých príležitostí žien a mužov boli druhoradé.
Mnohé z odporúčaní, ktoré boli navrhnuté v Koncepcii, tak zostali 
v nasledujúcich rokoch iba na papieri.

Medzi významné vládne dokumenty, ktoré sa priamo dotýkajú
postavenia žien a mužov na trhu práce a v zamestnaní, patria tiež
národné akčné plány zamestnanosti. Aktuálny plán (na roky 2004-
2006) sa v časti  venovanej návrhu opatrení na posilnenie rodovej
rovnosti znovu obracia predovšetkým na sociálnych partnerov, ktorých
žiadajú „o rozšírenie kolektívneho vyjednávania o otázky rodovej
rovnosti a antidiskriminácie pri súčasnom zapracovaní ustanovení 
o rovnosti príležitostí do kolektívnych zmlúv”.7 Dôraz kladie aj na pod-
poru vypracovania podnikových plánov na podporu rodovej rovnosti 
a účinnejšiu kontrolu v oblasti rovnosti odmeňovania žien a mužov.8

Za pozornosť svojho druhu stojí i dokument, ktorý predstavilo ešte
v minulom volebnom období Ministerstvo financií SR, tzv. Lisabonská
stratégia pre Slovensko. Napriek tomu, že zvýšenie zamestnanosti, vrá-
tane zamestnanosti žien do roku 2010 je jeden z  hlavných cieľov 
Lisabonskej stratégie (2000), jej slovenský variant mu venuje iba mi-
nimálnu pozornosť. Celú „rodovú” problematiku redukuje iba 
na otázku vyrovnávania sa s demografickými zmenami, pričom iba
veľmi abstraktne navrhuje „zabezpečiť efektívnu podporu zladenia
rodinného a pracovného života pre rodičov malých detí: počas krátke-

17

7 NAP zamestnanosti (2004-2006), MPSVR, s. 34.
8 Analýza realizácie týchto odporúčaní vyžaduje samostatné skúmanie napr. kolektívnych
zmlúv, ktoré presahuje rámec tejto kapitoly. Zmyslom našej sumarizácie odporúčaní
vo vládnych dokumentoch je upozorniť na to, že vláda presúva podstatnú zodpovednosť
za implementáciu rovnosti žien a mužov na trhu práce a v zamestnaní na sociálnych part-
nerov, ale iba zriedka vo svojich koncepčných dokumentoch formuluje úlohy, ktoré
vo vzťahu k tejto problematike vyplývajú pre ňu samotnú alebo pre inštitúcie v jej pôsob-
nosti (napr. Národný inšpektorát práce, ktorý má síce časť tejto agendy vo svojej kom-
petencii, ale na jej pravidelné monitorovanie mu chýbajú zdroje a kapacity). V mnohých
krajinách ministerstvá a štátne orgány samotné majú akčné plány na podporu rodovej
rovnosti a štát je tak príkladom pre iných zamestnávateľov.
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ho obdobia, keď jeden rodič objektívne nie je schopný byť v práci,
rodičia musia mať čo najvýraznejšiu podporu spoločnosti a reálny prís-
tup k službám starostlivosti o deti”. Absencia opatrení na podporu rov-
nakých príležitostí mužov a žien v Lisabonskej stratégii pre Slovensko
je až nepochopiteľná, keďže rovnosť medzi mužmi a ženami je jednou
z hlavných úloh EÚ a významnou súčasťou dosahovania hlavného cieľa
Lisabonskej stratégie, ktorým je vytvorenie najkonkurencieschopnejšej
ekonomiky sveta. Bez efektívneho využitia všetkých ľudských zdrojov
dosiahnutie tohto cieľa nie je možné. Preto ignorovanie pretrvávajú-
cich rozdielov v postavení žien a mužov na trhu práce a v zamestnaní
na Slovensku, ktoré naznačuje, že podpora a využívanie ľudských zdro-
jov na dosiahnutie tohto cieľa nie je ani efektívna ani rodovo citlivá,
považujeme za  veľmi vážny nedostatok tohto dokumentu. 

Pre objektívnosť treba povedať, že opatrenia na podporu
zosúlaďovania práce a rodinného života, ktoré iba veľmi abstraktne
naznačila Lisabonská stratégia pre Slovensko, boli do konca volebného
obdobia druhej Dzurindovej vlády podrobnejšie formulované v Návrhu
opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 
s výhľadom do roku 2010 (ďalej len „Návrh”), ktoré vypracovalo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vláda SR ho schválila
v júni 2006.9 Hlavným cieľom Návrhu je „podporiť zvýšenie zamest-
nanosti a zamestnateľnosti osôb s rodinnými povinnosťami a zníženie
rizika, že tieto osoby budú vystavené dileme práca verzus rodina, alebo
sa stanú objektom diskriminácie na trhu práce a v zamestananí z dôvo-
du starostlivosti o rodinu...”10 Dokument sa pritom už špecificky odvolá-
va na potrebu plnenia cieľov Lisabonskej stratégie (dosiahnutie 60%
zamestnanosti žien do roku 2010) a záverov Európskej Rady, ktorá 
sa konala v roku 2002 v Barcelone, týkajúcich sa vytvorenia podmienok
pre starostlivosť o deti pracujúcich rodičov.11 Dokument obsahuje rad
praktických odporúčaní a opatrení, ktorých reálna implementácia 
do praxe je zatiaľ otázna, pretože po nástupe novej vlády je pravde-
podobné, že tento dokument bude čiastočne revidovaný.
9 Uznesenie č. 560/2006, ktoré schválila ešte vláda premiéra Mikuláša Dzurindu.
10 Návrh, s. 1.
11 Rada prijala v nadväznosti na plnenie Lisabonskej stratégie cieľ vytvoriť podmienky pre
poskytovanie služieb v zariadeniach dennej starostlivosti pre najmenej 90% všetkých detí
od troch rokov po nástup do školy a pre najmenej 33% detí  vo veku do troch rokov do
roku 2010.



Zatiaľ čo Návrh možno považovať za pomerne detailne vypraco-
vanú stratégiu s ponukou alternatívnych riešení, v Programovom vy-
hlásení  z augusta 2006 sa nová slovenská vláda iba veľmi všeobecne
zaväzuje k podpore sociálnej inklúzie žien–matiek prostredníctvom
začleňovania na trh práce, podpore zosúlaďovaniu rodinného a pracov-
ného života, vrátane zvýšenia dostupnosti zariadení predškolskej 
a mimoškolskej starostlivosti a výchovy detí. Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny však následne avizovalo zavedenie niektorých opa-
trení, ktoré vyvolávajú obavy, že namiesto posilnenia princípu rov-
nosti medzi ženami a mužmi môže dôjsť k jeho oslabeniu – na trhu
práce, ale aj v iných oblastiach života (v rámci rozdelenia rolí v rodine
s dopadmi na participáciu žien v spoločenskom živote, vrátane politic-
kej participácie žien apod.). Konkrétne máme na mysli prísľub postup-
ného zvyšovania rodičovského príspevku až na úroveň minimálnej
mzdy (s výhľadom do roku 2009). Problém nespočíva ani tak v zvyšo-
vaní samotnej štátnej dávky, ale v kombinácii zvyšovania tejto dávky 
s podmienkami poberania (možnosť zostať doma s dieťaťom do troch
rokov veku alebo zabezpečiť starostlivosť o dieťa inou fyzickou 
či právnickou osobou) a reálnou absenciou cenovo dostupných 
zariadení dennej starostlivosti o deti do troch rokov. V dôsledku tohto
opatrenia mnoho žien, najmä tých s nízkou kvalifikáciou alebo pracujú-
cich za nízku mzdu, môže dať prednosť celodennej starostlivosti 
o dieťa a závislosti od štátnej dávky, čo môže mať negatívne dopady
na ich schopnosť opätovne sa zaradiť na trh práce a môže tak spôso-
biť prehlbovanie celkových rozdielov v postavení žien a mužov na trhu
práce. Opatrenie samo osebe nerieši deklarovaný problém zosúladenia
práce a rodinného života, ale naopak, v mnohých prípadoch môže
posilniť existujúcu priepasť medzi platenou prácou  a starostlivosťou 
o deti, s negatívnym dopadom na rodovú rovnosť. 

V Programovom vyhlásení vlády SR z augusta 2006 je otázke
rovnosti medzi mužmi a ženami venovaná osobitná pozornosť. Vláda 
sa zaväzuje robiť pravidelný monitoring rovnosti príležitostí mužov 
a žien, ktorý sa má pravdepodobne týkať aj iných oblastí ako je trh
práce a zamestnanosť. Vláda tiež sľubuje vytvorenie inštitucionálnych
štruktúr na zabezpečenie rodovej rovnosti, avšak nie je jasné, na akej
úrovni (vláda, ministerstvo, lokálna úroveň) a v akom vzťahu majú byť
uvedené inštitúcie k už existujúcim štruktúram, ako napríklad k Odboru
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rodinnej a rodovej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR či kabinetu podpredsedu vlády, ktorý zodpovedá za prob-
lematiku ľudských práv, vrátane práv národnostných menšín a práv
žien. 

Všetky vyhlásenia majú v Programovom vyhlásení zatiaľ iba
deklaratívnu podobu, ktorú bude potrebné naplniť v priebehu nasledu-
júcich rokov konkrétnym obsahom. Až potom bude možné zodpovedne
analyzovať a hodnotiť dopady konkrétnych opatrení na rodovú rovnosť
na trhu práce, ale tiež v iných oblastiach života.

4. Realita a možnosti posilnenia princípu 
rovnosti žien a mužov na trhu práce

4.1. Implementácia princípu rovnakých príležitostí 
žien a mužov

Všeobecné antidiskriminačné klauzuly v základnej pracovnej legislatíve
sú mimoriadne dôležité, avšak ich implementácia do praxe býva často
komplikovaná a nedostatočná. Príčinou je viacero skutočností. Medzi
najzávažnejšie však patria:

• nejednoznačné interpretácie niektorých základných pojmov 
(priama a nepriama diskriminácia, rovnaké zaobchádzanie, rovnaká
mzda pre mužov a ženy  za prácu rovnakej zložitosti, hodnoty, 
zodpovednosti a namáhavosti, vykonávanú pri rovnakých pracov-
ných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej výkonnosti 
a výsledkov práce a pod.), ktoré komplikujú proces dokazovania 
diskriminácie na základe pohlavia,

• nízka miera pripravenosti sudcov využívať novú legislatívu v praxi 
a nedostatočná administratívna kapacita na výkon tejto legislatívy,

• nedostatočná  znalosť novej legislatívy vo verejnosti.

Navyše tieto princípy sa týkajú iba tých pracovníkov a pracov-
níčok, ktorí už sú zamestnaní, pričom v realite existuje aj diskriminá-
cia mužov a žien, matiek a otcov malých detí, ktorí sa o zamestnanie
iba uchádzajú. 

Národný inšpektorát práce (NIP) uskutočnil v roku 2003 mimo-
riadnu celoslovenskú previerku odhaľovania prejavov diskriminácie 



pri prijímaní potenciálnych pracovníčok-matiek a pracovníkov - 
otcov.12 Previerka zistila, že mnohí zamestnávatelia porušujú zákon 
v § 41 zákonníka práce, keď v dotazníkoch pred uzatvorením pracov-
nej zmluvy zisťujú rodinný stav pracovníkov a pracovníčok, vrátane
informácií o počte a veku detí. Pracovníci NIP sa nazdávajú, že takéto
zistenia môžu viesť k rozhodnutiu zamestnávateľa neprijať pracovní-
ka či pracovníčku do práce kvôli potenciálnej častej absencii z dôvodu
starostlivosti o malé deti. Netreba azda zdôrazňovať, že „obeťami”
takýchto rozhodnutí sú najmä ženy, keďže (stereotypný) predpoklad 
a skúsenosť zamestnávateľov je taká, že najmä v prípade choroby 
sa starajú o deti/zostávajú doma najmä matky. Samozrejme, že taká-
to diskriminácia sa len veľmi ťažko dokazuje.13

Náprava je v upresnení základných pojmov, ktoré nedávajú dôvod
na viaceré interpretácie, a v dôslednej implementácii antidiskrimi-
načných smerníc EÚ do našej legislatívy. Potrebné je tiež posilniť kva-
lifikovanú administratívnu kapacitu na implementáciu tejto legislatívy.
Implementácia  sa ale netýka iba súdov, ale tiež ostatných aktérov:
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, odborov, mimovládnych
organizácií. Dôležité je napríklad, aby zástupcovia zamestnancov 
vo firmách, vrátane odborových zväzov, oboznamovali zamestnancov
a zamestnankyne s ich právami a spôsobmi, ako sa o tieto práva,
v prípade ich ohrozenia, dožadovať legálnou cestou. Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je  zodpovedné za rodovú
rovnosť, by zase malo vyvíjať iniciatívu na podporu informačných
kampaní  alebo iných akcií, ktorých cieľom je oboznamovanie ve-
rejnosti s antidiskriminačnou legislatívou. Rovnako je tiež potrebné
informovať o možnostiach dožadovať sa svojich práv v prípade, ak si
zamestnanec alebo zamestnankyňa myslia, že sú znevýhodňovaní
práve preto, že sú žena alebo muž. Významú úlohu tu môže zohrať
spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú častokrát 
lepšiu kapacitu, ale aj skúsenosť s podobnými akciami. Čo sa týka
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12 Mimoriadna celoslovenská previerka NIP, úloha č. 107/03 Posilnenie rovnosti príležitostí
– zosúladenie pracovného a rodinného života. Zdroj: Návrh opatrení na zosúladenie
rodinného a pracovného života na rok 2006 s výhľadom do roku 2010, materiál schválený
vládou SR dňa 21. júna 2006.
13 V súčasnosti (2006) Národný inšpektorát práce realizuje novú previerku, ktorá by mala
priniesť aktualizované poznatky. 
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finančného rámca na podporu takýchto aktivít,  treba prehodnotiť
využívanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, ktoré môžu
byť efektívne využité aj na túto oblasť. Čo sa týka súdov, viacerí
odborníci už dlhšie navrhujú zavedenie špeciálnych pracovných súdov,
čím by sa posilnila možnosť zamestnancov a zamestnankýň domáhať
sa svojich práv, vrátane tých, ktoré sa týkajú diskriminácie v zamest-
naní na základe pohlavia, a pravdepodobne by sa tiež skrátil aj čas
prejednávania jednotlivých prípadov.

4.2. Rovnaká odmena za prácu
Štatistické porovnania krajín Európskej únie však naznačujú, že
Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším rozdielom v mzdách mužov
a žien.14 Medzi rokmi 1998 a 2003 dosahovali priemerné mzdy žien 
v súčasných 25 krajinách EÚ  85% mzdy mužov, pričom na Slovensku
dosiahol tento rozdiel až 24% (teda mzdy žien v priemere predstavo-
vali iba 76% miezd mužov), čím sme sa stali v poradí treťou krajinou
EÚ s najväčím rozdielom v mzdách mužov a žien.15

Medzi všeobecné príčiny existujúcich rozdielov medzi mužmi 
a ženami patria rozdiely vo vzdelaní mužov a žien, segregácia povolaní
(feminizácia či maskulinizácia niektorých povolaní a odvetví), spôsob,
akým sú klasifikované a oceňované pracovné kategórie. Dôležitým 
faktorom je prerušenie kariéry z dôvodov starostlivosti o deti a iných
odkázaných členov rodiny či podiel mužov a žien v zamestnaní 
na skrátený pracovný úväzok. Nemalú úlohu zohrávajú aj prevažujúce
sociálne normy a stereotypy, ktoré môžu mať dopad na to, aké vzde-
lanie a povolanie si vyberajú chlapci a dievčatá a na očakávania týka-
júce sa rozdelenia rolí v rodine (starostlivosť o deti a domácnosť vs.
finančné zabezpečenie rodiny). Miera, v ktorej jednotlivé faktory
prispievajú k gender pay gap, sa líši od krajiny ku krajine. Bližší pohľad
na komparatívne štatistické dáta môže naznačiť, ktoré sú hlavné
príčiny pretrvávajúcich pomerne veľkých rozdielov v mzdách medzi
mužmi  a ženami na Slovensku. Je však potrebné upozorniť, že „tvrdá”
štatistika nie je schopná vždy poskytnúť dostatočné vysvetlenie tých-
to rozdielov, a preto je nevyhnutné, aby bola permanentne dopĺňaná
o kvalitatívne zisťovania.
14 Tzv. gender pay gap: rozdiel medzi priemerným hodinovým zárobkom mužov a žien
vyjadrený ako percento priemernej hrubej hodinovej mzdy mužov.
15 Zdroj: Eurostat.



Čo sa týka rozdielov vo vzdelaní mužov a žien na Slovensku 
v porovnaní s priemerom za 25 EÚ, treba povedať, že na Slovensku je
takmer rovnaký pomer mužov a žien so stredoškolským vzdelaním
(viac ako 90% vo vekovej skupine 20 až 24 ročných) a v tomto uka-
zovateli sme na prvom mieste medzi všetkými krajinami únie. Podiel
žien v terciárnom vzdelaní sa približuje európskemu priemeru (54,6%)
a dosahuje viac ako 53%. Tento ukazovateľ sám osebe teda nemožno
považovať za jednu z hlavných príčin výrazných rozdielov v odmeňo-
vaní mužov a žien s európskym priemerom.

Takisto rozdiely v práci na skrátený pracovný úväzok medzi mužmi
a ženami pravdepodobne zásadným spôsobom neovplyvňujú gender
pay gap na Slovensku: zatiaľ čo v priemere až 32,6% žien v EÚ a iba
7,3% mužov pracujú na skrátený pracovný úväzok, na Slovensku je to
iba 3,9% žien a 1,2% mužov.16

Aké sú teda najpravdepodobnejšie príčiny veľkého rozdielu 
v odmeňovaní mužov a žien na Slovensku? 

Jednou z príčin je typ vzdelania, ktorý výraznou mierou ovplyvňu-
je typ povolania, a teda aj mzdu. Na Slovensku existuje výrazná 
segregácia povolaní a koncentrácia žien v nízko platených odvetviach
a povolaniach, ako sú služby, školstvo a zdravotníctvo.

Ďalšie príčiny by zasluhovali bližšie skúmanie a máme pre ne iba
obmedzené dáta, ktoré nám umožňujú formulovať len isté hypotézy.
Sem patria nasledovné dôvody:
• starostlivosť žien o malé deti. Na Slovensku je jedna z najdlhšie
platených materských dovoleniek na svete a navyše zákon umožňuje
rodičom (najčastejšie sú to matky) zostať so svojimi deťmi doma až
do troch rokov ich veku, pričom ich mzda je čiastočne kompenzovaná
štátnou dávkou -  rodičovským príspevkom. Za situácie, keď prakticky
neexistujú vo väčšine obcí cenovo prístupné jasle alebo podobné za-
riadenia a možnosť zosúladiť starostlivosť o dieťa s prácou je mi-
nimálna, mnohé ženy dajú prednosť celodennej dlhodobej
starostlivosti o dieťa, v mnohých prípadoch až kým nedosiahne tri
roky. Návrat do práce po dlhšom období má dopad nielen na pracov-
né zaradenie, ale často na perspektívu pracovného postupu, ktorý 
sa spája s  lepšie plateným pracovným postavením.
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16 Zdroj: Eurostat.
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• v mnohých prípadoch rozdiely vznikajú v dôsledku stereotypného, 
a teda diskriminačného predpokladu, že muži sú lepší a perspektív-
nejší pracovníci ako ženy, schopní lepšie rozhodovať a vziať na seba
riziko, čo sa má premietnuť do ich miezd a možností kariérneho 
postupu. Mnohí mužov ešte stále vnímajú ako živiteľov rodiny, ktorí
nesú viac zodpovednosti ako ich ženské kolegyne za finančné
zabezpečenie rodiny.

Podstatné zmenšenie gender pay gap je jedným z cieľov
Európskej stratégie zamestnanosti, k plneniu ktorej sa zaviazalo aj
Slovensko. V praxi to znamená podporu takým opatreniam, ktoré budú
zamerané na odstraňovanie príčin súčasného stavu. V nadväznosti 
na tie, ktoré sme tu vymenovali, by teda vláda spolu so všetkými zain-
teresovanými partnermi mala hľadať napríklad:

•  spôsoby, ako zatraktívniť typické ženské študijné odbory a povola-
nia pre mužov a naopak. V EÚ existuje mnoho príkladov, ako je možné
podporiť takúto stratégiu.

• V súvislosti s rodičovskou dovolenkou je potrebné prehodnotiť
súčasnú legislatívu a preformulovať ju tak, aby bola v prvom rade
efektívnym nástrojom na zosúladenie práce a rodiny, čo je hlavný 
zmysel smernice EÚ o rodičovskej dovolenke z roku 1996. Smernica
definuje minimálny štandard pri čerpaní rodičovskej dovolenky (tri
mesiace), ale tiež umožňuje pomerne veľkú flexibilitu (je možné ju
čerpať do ôsmeho roku veku dieťaťa). V prípade Slovenska je dĺžka
rodičovskej dovolenky pomerne veľkorysá (tri roky), ale nie dosta-
točne flexibilná, pretože rodič ju môže čerpať iba do tretieho roku
veku dieťaťa. Kombinácia dlhej rodičovskej dovolenky limitovaná
vekom dieťaťa a všeobecne obmedzená dostupnosť kvalitných a ce-
novo prijateľných zariadení dennej starostlivosti pre veľmi malé deti
zvyšuje riziko, že rodičovská dovolenka sa stane pascou pre niektoré
skupiny žien (nízko kvalifikované, ženy, ktoré žijú v oblastiach s vyso-
kou mierou nezamestnanosti a pod.). Namiesto toho, aby bola nástro-
jom na zosúladenie práce a rodiny, stane sa prostriedkom, ktorý môže
viesť k prehĺbeniu nerovností medzi mužmi a ženami na trhu práce, 
v zamestnaní, ale aj v rodine. 
• Čo sa týka stereotypov v odmeňovaní a diskriminácie, opäť existuje
mnoho úspešných príkladov najmä v škandinávskych krajinách – 



z verejného ako i súkromného sektora – keď zamestnávatelia vypracú-
vajú spolu so sociálnymi partnermi podnikové akčné plány, zamerané
na elimináciu diskriminácie na základe pohlavia a podporu rovnakých
príležitostí mužov a žien, pracovníčok a pracovníkov. Prehľad 
podobných „dobrých praktík” však prekračuje rámec tejto štúdie.

4.3. Všeobecné nedostatky a možnosti ich odstránenia
Všeobecným nedostatkom, ktorý však nie je iba problémom Slovens-
ka, ale mnohých ďalších krajín Európskej únie, je nedostatočná šta-
tistická databáza, ktorá by poskytovala systematické údaje o postavení
mužov a žien v rôznych oblastiach života. Chýbajú údaje, na základe
ktorých by bolo možné napríklad sledovať vývoj v oblasti segregácie
povolaní (horizontálnej a vertikálnej), nemáme dostatočné údaje
o odmeňovaní žien a mužov, najmä z privátneho sektora, pomerne
ťažko dostupné sú údaje o rozdelení vyšších manažérskych pozícií
medzi mužov a ženy, ešte stále sú limitované poznatky o prípadoch 
a konkrétnych formách diskriminácie na základe pohlavia. Čo je
rovnako dôležité, chýbajú nám systematické kvalitatívne údaje, ktoré
by pomohli vysvetliť príčiny pretrvávajúcich nerovností medzi mužmi 
a ženami na trhu práce. Bez kvalitnej dabázy je prakticky nemožné
merať progres v odstraňovaní neopodstatnených rozdielov v postavení
mužov a žien na trhu práce a v zamestananí, analyzovať príčiny,
navrhovať riešenia a prijímať opatrenia na zlepšenie situácie.

Z tohto pohľadu je pozitívne, že sa vláda vo svojom Programovom
vyhlásení zaväzuje monitorovať rodovo podmienené rozdiely medzi
mužmi a ženami. Najvhodnejšou z možností, ako zabezpečiť
spoľahlivý a pravidelný zber a vyhodnotenie dát, je rozšírenie zberu
rodových dát Štatistickým úradom SR (mimo dát, ktoré vyžaduje
EUROSTAT). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má 
vo svojej pôsobnosti tiež špecializované pracoviská, ktoré by mohli 
a mali obstarávať a vyhodnocovať v rámci svojej činnosti kvalitatívne
dáta.17 V prípade týchto pracovísk však existuje isté riziko, ktoré vyplý-
va zo skutočnosti, že tieto inštitúcie podliehajú priamo ministerstvu 
a nemajú dostatočne garantovanú nezávislosť výskumu, tak ako je to
v prípade Slovenskej akadémie vied, vysokoškolských pracovísk, prí-
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17 Máme na mysli najmä Národný inšpektorát práce, výskumné pracoviská v pôsobnosti
MPSVR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
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padne Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Existuje
tiež možnosť v rámci podpory vedy a výskumu a grantovej schémy 
na podporu vedy a výskumu podporiť vyhlásenie výziev na projekty,
ktoré by boli venované tejto problematike. Obohatila by sa tak infor-
mačná báza potrebná na kvalifikované formulovanie opatrení na pod-
poru rodovej rovnosti na Slovensku so zameraním na trh práce
a zamestanosť. To je však tiež závislé od zloženia odborných komisií,
ktoré vyhlasujú výzvy na projekty.

Veľmi slabá je na Slovensku inštitucionálna základňa na
zabezpečenie implementácie princípov rovnosti medzi mužmi a žena-
mi do praxe. Jedinou regulérnou jednotkou na vládej úrovni je odbor
rodinnej a rodovej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, ktorý je formálne zodpovedný za otázky rodovej rovnos-
ti, najmä na trhu práce. Prakticky však nemá nijaké zvláštne právomo-
ci v tejto oblasti, ktoré by presahovali agendu a kompetencie minister-
stva. Navyše je tento odbor dlhodobo personálne poddimenzovaný. 
V rámci twiningových projektov je na  Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny SR snaha inštitucionalizovať úradníkov (focal points) 
pre rodovú rovnosť na iných ministerstvách, avšak aj ich budúce
možné právomoci a váha pri formulovaní politík a opatrení
jednotlivých ministerstiev sú prinajmenšom otázne. 

Vláda v programovom vyhlásení  síce sľubuje vytvorenie inštitu-
cionálnych štruktúr na zabezpečenie rodovej rovnosti, ale nie je jasné,
aká má byť ich podoba, kompetencie a stupeň nezávislosti. 

Záver

V druhej polovici 90. rokov, počas prístupového procesu Slovenska 
do EÚ, bolo do národnej legislatívy transponovaných mnoho opatrení,
ktoré v zákonnej rovine posilnili rovnosť mužov a žien na trhu práce.
Existujú však stále isté nedostatky, napríklad absencia explicitného
zákazu sexuálneho obťažovania na pracovisku alebo dôsledná imple-
mentácia smernice o rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu
rovnakej hodnoty. Slovensko sa tiež zapojilo do Rámcovej stratégie
spoločenstva o rodovej rovnosti a v istej miere využíva prostriedky 
z Európskeho sociálneho fondu na podporu aktivít a projektov, ktorých



cieľom je odstránenie diskriminácie na základe pohlavia na trhu práce
a posilnenie rodovej rovnosti. 

Je možné povedať, že vstup do EÚ znamenal prístup k istým le-
gislatívnym a finančným nástrojom. Miera ich využitia na posilnenie
rodovej rovnosti je tiež záležitosťou konzistentnej a zodpovednej poli-
tiky, ktorá systematicky sleduje stieranie neopodstatnených rozdielov
medzi mužmi a ženami nielen na trhu práce, ale aj v iných oblastiach,
ako je napríklad politická participácia či prekonávanie rodových stereo-
typov v každodennom živote. V tejto oblasti Slovensko ešte pomerne
výrazne zaostáva za starými, ale tiež mnohými novými členskými kra-
jinami EÚ. Dôkazom toho je praktická neexistencia funkčných mecha-
nizmov na zabezpečenie implementácie princípov rodovej rovnosti,
absencia finančných zdrojov na systematickú implementáciu rodovej
rovnosti a v mnohých prípadoch nepochopenie princípu rodovej
rovnosti ako indikátora demokracie, sociálnej spravodlivosti 
a ľudského práva na najvyššej politickej úrovni.
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Spoločenské postavenie 
žien v histórii Slovenska

Tünde Lengyelová

Rodová rovnosť je pojem, ktorý v histórii strednej Európy nemá dlhú
tradíciu. Spoločenské postavenie žien v uplynulých storočiach bolo
určené v prvom rade stavovskou príslušnosťou, a zároveň prirodzenou
biologickou funkciou matky. Žena a rodina boli pevne prepojené
a okrem kláštora pre ženu neexistovala možnosť žiť mimo rodiny.
Ďalšími determinantmi, umožňujúcimi, respektíve viac alebo menej
obmedzujúcimi slobodné činnosti, boli kultúra, právne pomery a rodin-
ný stav. Ak vynecháme historicky nie celkom spoľahlivé teórie o matriar-
cháte, dejiny stoja na jedinom rodovom princípe – patriarcháte, teda
na rodinnej sústave na čele s mužom. 

1. Právne postavenie žien vo feudálnom štáte

Keďže v rodovej spoločnosti sa ženy nepovažovali za právne spôsobilé,
niektorí autori prirovnávajú ich postavenie k stavu predmetov. Jednou
z možností získania ženy bol únos, väčšinou však akonáhle dievčatá
dosiahli pohlavnú zrelosť, vydali ich. V podstate išlo o obchod - kúpu
a predaj nevesty, ktorú dohadovali hlavy rodín. Po úspešnom vyjed-
naní ceny odovzdali nevestu manželovi a zavŕšením celého aktu bola
konzumpcia manželstva (súlož). Cenu ženy neurčovali len peniaze, ale
aj rozličné hnuteľné veci, ako dobytok, otroci, kone a kožušiny.

Rozšírením kresťanstva došlo k dôležitým zmenám, pretože cirkev
odmietla únos ako prežitok pohanstva a presadzovala zásadu konsen-
zu, teda súhlasu oboch strán. Aj kúpy manželiek vymizli, zostala len
forma a symbolika – veno, výbava a tzv. obvenenie.1 V čase stre-
dovekého Uhorského štátu boli ženy v prvom rade objektom práva, ale
po prvýkrát sa ženám priznala právna spôsobilosť, aj keď 
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1 Pozri DVOŘÁKOVÁ, D.: Život ženy – šľachtičnej v Uhorsku na prelome 14. a 15. storočia.
In: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Ed. T. Lengyelová.)
AEP, Bratislava 2004, s. 9-23.
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v obmedzenom rozsahu, už v zákonoch kráľa Štefana (997 – 1038),
keď sa umožnilo vdove alebo opustenej žene užívať majetok
po mužovi. V 13. storočí sa ďalej upravili a rozšírili majetkové práva
žien.2 Uhorské zvykové právo3 jednoznačne potvrdzovalo, že ženy 
v mnohých ohľadoch nemali práva na rovnakej úrovni ako muži. Dieťa
mohlo dediť stavovské práva šľachty len po otcovi, ak bol šľachticom,
nie však po matke, pretože, ako hovorí zákonný článok, „ploditeľom je
muž, žena dáva len formu”.4 Toto diskriminujúce ustanovenie teda
zakotvovalo, že dieťaťu šľachtického otca a nešľachtickej matky pri-
slúchajú práva otca, ale dieťa šľachtickej matky a neurodzeného otca
stavovské práva nededilo. V odôvodnení, prečo majetky získané 
za služby nemôžu dediť aj ženy, sa píše, že je to tak preto, lebo „kra-
jinu obklopenú nepriateľmi musia muži brániť s mečom v ruke, 
no ženy a dievčatá nezvyknú vojenčiť ”.5

Vek dospelosti sa pre dievčatá stanovil na 12 rokov a u mužov
(chlapcov) na 14 rokov. Za plnoletých sa muži považovali po dosiah-
nutí 24. roku a ženy od 16. roku, pravda, ak sa nevydali skôr, lebo
manželstvom získali plnoletosť. V skutočnosti tieto roky v prípade
dievčat nič neznamenali, pretože do vydaja podliehali rozhodnutiam
otca (prípadne poručníka) a po ňom zase manželovi. Dievčatá teda
teoreticky mohli o zdedených nehnuteľnostiach rozhodovať už ako 
16-ročné, také prípady však nepoznáme. Slobodné ženy nemali nárok
ani na samostatné rozhodovanie, nemohli byť napr. tútorkami (zákon-
nými zástupkyňami) svojich mladších súrodencov, keďže „majú ľahké
zmýšľanie, ktoré ich často zvádza na scestie”.6 Nebolo však ojedinelé,
že poručníčkami a správcami majetkov svojich neplnoletých detí sa
stávali vdovy. 
2 Tieto zákony upravovali majetkové práva šľachtických žien. Mestá po získaní postave-
nia slobodného kráľovského mesta sa riadili vlastným právom, ktoré vychádzalo z mater-
ského norimberského alebo magdeburského práva, v prípade Žiliny práva tešínskeho.
Poddané obyvateľstvo sa pravdepodobne analogicky riadilo niektorými zákonmi podľa
šľachty.
3 Uhorské zvykové právo bolo kodifikované v Tripartite (WERBŐCZI, St.: Tripartitum opus
juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae... Viedeň 1517. Ed. Kolosvári, S. - Óvári, K.
Budapest 1897). Zákonník však bol len zozbieraným a prvýkrát tlačou vydaným súborom
zvykového práva, ktoré sa používalo už niekoľko storočí a v niektorých ustanoveniach
pretrvalo až do začiatku 20. storočia.
4 Tripartitum, I. časť, článok 7.
5 Tripartitum, I. časť, čl. 18.
6 Tripartitum, I. časť, čl. 91.



Zákonov zakotvujúcich podriadené postavenie žien bolo oveľa
viac. Vychádzajúc z dobovej mentality však musíme skonštatovať, že
mnohé z nich nesledovali podriadenie ženy, ale chápali sa ako ochran-
ný mechanizmus „slabšej” ženy, a tiež detí. Pôvod presvedčenia 
o „slabšom pohlaví” možno určite hľadať v skutočnej fyzickej rozdiel-
nosti, ktorá mužov ako telesne väčšinou silnejších predurčila na boj 
a obranu. Ďalšou interpretáciou sa silová fyzická „menejcennosť”
rozšírila aj na duševnú, výdatne podporenú mizogýnnymi prejavmi
niektorých cirkevných otcov. Nijaký zákon sa nezaoberal ani násilím
páchaným na ženách (a deťoch), riešili sa len fatálne následky.
Domáce násilie bolo také bežné, že sa nepovažovalo za nič mimo-
riadne a malo sa riešiť v rámci rodiny (podriadením sa ženy a jej
poslušnosťou). Pokiaľ svoju manželku muž nezabil alebo neublížil 
s vážnymi trvalými následkami, nebol stíhaný.7

Našťastie však ani diskriminačné zákony a názory nedokázali
úplne zatlačiť ženy do úzadia. Skutočnosť sa často odlišovala od ri-
goróznych predpisov. V dejinách sa objavilo mnoho ženských osobnos-
tí, ktoré dokázali prekonať všetky obmedzenia a presadili sa nielen 
v osobnom živote, ale aj vo verejných sférach, netypických pre ženy.
V politike mali možnosť dokázať svoju rovnocennosť najmä kráľovné.
Vo vojenstve, najmä pri obrane hradov v protitureckých vojnách a pro-
tihabsburských povstaniach ženy dokázali, že ani táto sféra nie je
výlučnou doménou mužov. Rovnako činné ako muži však vedeli byť aj
na šikmej ploche.8 Tresty za bežnú kriminalitu boli približne rovnako
prísne, okrem cudzoložstva, kde muž väčšinou obišiel bez ujmy, kým
žena doplatila vyhnaním, v horšom prípade životom.

Politické a vojenské pomery stredovekého a ranonovovekého
Uhorska prinútili mužov tráviť väčšinu času na bojiskách a cestách 
s politickým poslaním. Správu obrovských majetkov preberali
manželky a v krátkom čase nielenže zvládli agendu, ale majetok aj
zveľadili. Jednoznačne môžeme povedať, že ženy sa v tejto sfére stá-
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7 Pozri LENGYELOVÁ, T.: Násilie páchané na ženách a možnosti obrany v období raného
novoveku. In: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Ed. T.
Lengyelová.) AEP, Bratislava 2004, s. 205-217.
8 Pozri SZEGHYOVÁ, B.: Žena a zločin vo východoslovenských mestách v 16. storočí. Tiež
SEGEŠ, V.: Žena ako subjekt a objekt kriminality v stredovekej Bratislave. Obe štúdie In:
Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Ed. T. Lengyelová.)
AEP, Bratislava 2004, s. 66-84, resp. 55-65.
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vali rovnocennými partnerkami mužov. Obdobie uhorskej renesancie
zároveň prinieslo aj nový, oveľa priaznivejší pohľad na úlohu 
a postavenie ženy v spoločnosti a na jej duševné schopnosti, než aké
vykreslila stredoveká literatúra.9

Nepochybne  najdôležitejším aspektom, otvárajúcim cestu k pre-
sadeniu sa ženy, bolo vzdelanie. Až do druhej polovice 18. storočia
neexistovala povinná školská dochádzka a vzdelanie detí bolo 
vo výlučnej kompetencii rodičov (poručníkov). V prostredí šľachty 
a meštianstva si túto potrebu veľmi rýchlo uvedomili, nebolo to však
všeobecné. Manželky remeselníkov okrem výpomoci v dielni dostávali
na starosť vedenie účtovníctva a niektoré samy vlastnili kupecké
krámy. Po smrti remeselníka mohla vdova prevziať dielňu a spravidla
jeden rok vykonávať živnosť. Potom sa buď vydala, alebo dielňu
predala. Máme však viacero dôkazov o tom, že mnohé ženy zostávali
dlhodobo alebo trvalo samostatné a vykonávali remeslo svojho zos-
nulého manžela. Takáto činnosť prinášala nevyhnutnosť komunikácie
s mestom, obchodnými partnermi, cechom a so zákazníkmi, čo si
vyžadovalo dôkladné ovládanie nielen písania a čítania, ale aj počíta-
nia a množstvo ďalších aktivít.10

Oveľa menší priestor mali na sebarealizáciu ženy poddanského
stavu. Ich život prísne determinovala najmä obmedzená mobilita, pre-
tože po roku 1514 bolo sťahovanie sa neslobodného obyvateľstva
často úplne zakázané.11 V poddanskom prostredí bola mimoriadne
nízka vzdelanostná úroveň. Žena okrem vydaja, práce (najmä v poľno-
hospodárstve a domácnosti), rodenia a vychovávania detí, a nakoniec
dožitia života ako vdova v ústraní nemala veľa iných možností. Oveľa
ťažším sa život poddanej stal, keď ovdovela, najmä ak zostali neza-
opatrené deti. Vdovy mohli naďalej hospodáriť na majetku zosnulého

9 Pozri LENGYELOVÁ, T.: Žena očami svetských a cirkevných autorov v Uhorsku v období
raného novoveku. In:  Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století
v zajetí historiografie. Pardubice 2006 (v tlači).
10 Pozri MAREČKOVÁ, M.: Podnikateľské aktivity samostatných žien v Bardejove. In: Žena
a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Ed. T. Lengyelová.) AEP,
Bratislava 2004, s. 196-204.
11 Po potlačení sedliackeho povstania vedeného Jurajom Dóžom bolo poddané oby-
vateľstvo pripútané k pôde a mimoriadne sa sprísnili podmienky jeho pohybu. Tento
zákaz sa však často menil, zmierňoval i nedodržiaval.



muža až do dospelosti detí. Peňažné, naturálne i robotné povinnosti
voči zemepánovi však zostávali nezmenené v rozsahu, v akom ich
poskytoval zosnulý manžel. Preto je pochopiteľné, že ženy napriek
častému krutému zaobchádzaniu a zlým skúsenostiam predsa radšej
volili zlé manželstvo ako odkázanosť na vlastné, obmedzené sily.
Samostatne hospodáriace slobodné ženy predstavovali veľmi zried-
kavú a neobvyklú výnimku.12

2. Obdobie osvietenstva a počiatky 
emancipačného hnutia

18. storočie sa považuje za storočie osvietenstva, teda za dobu mno-
hých pokrokových myšlienok, búrlivého rozvoja vedy a techniky. 
Je paradoxné, že hoci sa ideologický základ ženskej emancipácie pri-
pisuje osvietenstvu, práve ono prinieslo aj „vedecké” odôvodnenia ich
menejcennosti. Na jednej strane sa otvorila „ženská” otázka, sfor-
mulovali sa požiadavky práv žien na vzdelanie a na politické práva, 
na druhej strane najmä lekárska veda dodala argumenty pre tzv.
„druhé nevoľníctvo žien”. Základné črty argumentácie spočívali 
v „racionálnom” vedeckom argumente, ktorý sa snažil nahradiť
dovtedajšie odôvodnenia metafyziky a náboženstva a snažil sa
dokázať, že podriadenosť ženy je v súlade s prírodou. Nová, osvieten-
ská definícia ženy sa opierala o novo definované a interpretované ľud-
ské telo a o odlišnú ženskú psychiku.13 Osvietenskí filozofi sa zamýšľali
nad otázkou právneho zakotvenia vzťahu medzi mužom a ženou, teda
manželstva. Nemecký filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel rozdelil
priestor na verejný a domáci. Prvý smeruje k autonómii a všeobecnej
aktivite, k vede, štátu a práci, kým druhý sa zakladá na pasivite 
a je obrátený k rodine a mravnosti. V praxi to znamenalo zakotvenie
muža ako hlavy rodiny a vylúčenie ženy z profesijného sveta a z poli-
tiky. Napriek tomu sa emancipačný proces v Európe nedal zastaviť.
Hlavnými predstaviteľkami boli vzdelané ženy, ktoré sa začali zaujímať
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12 Pozri KOHÚTOVÁ,  M.: Právne a sociálne postavenie poddaných žien.  In: Žena a právo.
Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Ed. T. Lengyelová.) AEP,  Bratislava
2004, s. 218-225.
13 TINKOVÁ, D.: „Přirozený řád“ a ideologie oddělených sfér. Příspěvek k otázce kon-
struování „přirozené role ženy“ v pozdně osvícenské vědě. In: Kontext: časopis pro gen-
der a vědu, 3-4/2003, web:http://www.cec-wys.org/kontext/fedc59ef/1_Tinkova.pdf
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o politiku, množili sa ženské časopisy a v salónoch, intelektuálnych
strediskách doby, sa debatovalo o ženských otázkach.14

Začiatkom 19. storočia pod vplyvom napoleonovského Code civil
(1804) vznikol rad moderných občianskych zákonníkov. V rakúskej
časti monarchie bol občiansky zákonník prijatý už roku 1811, rodinné-
mu a manželskému právu sa venovali paragrafy 44 – 136. Medzi
najdôležitejšie ustanovenia z hľadiska  postavenia ženy patril tzv. po-
litický konsens, udelenie súhlasu na uzavretie manželstva, viazané 
na dôkaz, že muž - žiadateľ je (okrem iných spôsobilostí) schopný
uživiť seba i rodinu. Týmto sa malo zabezpečiť, aby nemajetní 
pri strate zamestnania nerozmnožili rady chudoby odkázanej na obec-
nú starostlivosť. Koncepcia manželstva vychádzala z nerovnoprávneho
postavenia ženy, hlavou rodiny bol muž a žena bola podriadená jeho
moci, musela ho nasledovať, pomáhať mu v hospodárstve a príbytku
a plniť jeho príkazy.15 Pravdou však bolo, že inú možnosť ženy aj tak
nemali. Vzhľadom na to, že neboli ekonomicky činné, a teda tie, ktoré
nemali dostatočný zdedený majetok, samé nemali šancu žiť v dô-
stojných podmienkach. Zákon však umožňoval v istých prípadoch
manželstvo zrušiť. 

V Uhorsku sa občiansky zákonník začal spracovávať až koncom
19. storočia a snemovni bol predložený roku 1915. Dovtedy sa prijalo
len niekoľko zákonov, ktoré riešili niektoré čiastočné súkromné návrhy.
Malo to však  paradoxne aj pozitívne dôsledky. Zakonzervované
pozostatky feudálnych výsad šľachty ponechávali v platnosti aj vyššie
spomínané ustanovenia dispozičného práva žien s majetkom počas
manželstva a majetkové zabezpečenie vdov.16 V ceste k osamostatne-
niu sa žien po právnej stránke veľkou mierou prispel zákon č. 23 
z roku 1874, ktorý stanovoval, že sa ženy po dosiahnutí plnoletosti,
teda veku 24 rokov, vymanili spod právomoci (poručníctva) otca 
a dovtedy, kým neuzavreli manželstvo, boli podľa práva samostatnými

14 LENDEROVÁ, M.: Počátky hnutí emancipace žen. Nepublikovaná prednáška z konferen-
cie Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova (2005).
15 MALÝ, K. – SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918. Obzor,
Bratislava 1992, s. 320-322.
16 DUDEKOVÁ, G.: Právne postavenie ženy v 19. storočí. Hranice a limity. In: Sféry ženy.
Sociológia, etnológia, história. Eds. J. Darulová – K. Koštialová. Fakulta humanitných vied
Univerzity Mateja Bela – Sociologický ústav AV ČR, Banská Bystrica  2004, s. 380.



osobami. Po tejto stránke bolo uhorské právo mimoriadne liberálne –
v Predlitavsku (Rakúsku) a vo väčšine krajín západnej Európy boli ženy
trvalo pod poručníctvom otca, a potom prechádzali do poručníctva
manžela, ktorému prislúchala aj možnosť disponovať s majetkom.
Obe časti monarchie však mali rovnaký postoj k vykonávaniu
rodičovských práv – matka mala právomoc nad deťmi len v prípade
nemanželského dieťaťa a keď ovdovela. Ak manžel neurčil v testa-
mente inak, v Uhorsku sa poručníčkou automaticky stávala matka, 
v Rakúsku však najprv starý otec a až po ňom matka.17

Roku 1894 bol prijatý zákon č. 31, ktorý upravoval manželský
zákon. Keďže dovtedy mala každá uznaná konfesia svoje vlastné pred-
pisy, znamenala unifikácia zavedením povinného civilného sobáša
značný pokrok. Asi najviac sa prejavil v možnosti definitívnej rozluky
problematického manželstva. Bolo by však iluzórne myslieť si, že ženy
tento inštitút často využívali – dôvodom na zotrvanie v manželstve
bola opäť ekonomická závislosť.

Najväčším problémom na ceste k možnosti osamostatnenia sa
ženy – ak necháme bokom tradičné predstavy a z nich vyplývajúce
obmedzenia – bola nedostatočná vzdelanosť a  nekvalifikovanosť. 
Vo svete, kde všetky úradnícke a zamestnanecké posty obsadzovali
muži s adekvátnym vzdelaním, pre ženy zostávali len povolania
súkromných vychovávateliek a guvernantiek. Hoci povinná školská
dochádzka bola zavedená už dávno, jej dosah bol pre dievčatá mi-
nimálny. Väčšina z nich absolvovala len elementárnu školu a ďalšie
vzdelávanie bolo záležitosťou rodiny a jej finančných možností. Ak sa
dievčaťu dostalo vyššieho vzdelania, aj tak sa neočakávalo jej
samostatné uplatnenie. Prioritu mali domáce a ručné práce a popri
nich sa rozvíjali umelecké schopnosti a jazykové znalosti. Išlo teda
predovšetkým o vedomosti, ktoré mali v budúcnosti zaručiť vedenie
domácnosti na úrovni primeranej spoločenskému postaveniu. Od 40.
rokov 19. storočia pod vplyvom národného hnutia došlo k posunu 
v nazeraní na potrebu vzdelávania dievčat. Ich úloha sa začala chápať
ako úloha budúcich matiek, ktoré by mali svoje deti vychovávať 
v národnom duchu.
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17 Tamtiež, s. 383.
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Pravdepodobne prvý verejný prejav o emancipácii žien predniesol
Ján Nepomuk Bobula koncom roku 1868 na prednáške
Národnodemokratického slovenského spolku v Pešti. Jeho požiadavky
ešte nesiahali ďalej, než bola snaha zvýšiť kvalitu „najvlastnejšej”
úlohy žien – výchovy detí. Zaujímavá polemika sa rozvinula 
na stránkach Národných novín i Slovenských novín začiatkom 70.
rokov. Autori a autorky stále chápali zamestnanie žien ako matiek, ale
súčasne aj rodoľubiek. Preto kritizovali mužov odmietajúcich vzdelá-
vanie žien: „Ak sú medzi vzdelanými mužmi aj takí, ktorí vo svojej
žene chcú mať len prvú slúžku v dome, ktorá by vedela dobre variť,
prať, okopávať, tí nie sú hodní ženy, sú nespravodliví a sebeckí...”18

V porovnaní napríklad s českými boli slovenské ženy a dievčatá
hendikepované aj tým, že na Slovensku nebolo nijaké veľké mesto 
so silným slovenským zázemím. Národné hnutie sa už od 40. rokov
angažovalo za zriadenie dievčenských škôl s výučbou v slovenčine, od
nedeľných škôl cez rodinné, až po školy gymnaziálneho typu. Ich pre-
sadenie však bolo problematické. Hoci uvedomelí národovci vyvinuli
mnoho energie na založenie škôl, tieto nakoniec bojovali 
s nedostatkom žiačok. Samozrejme, to malo za následok ich skorý
zánik. Nevytvorila sa vo väčšej miere ani sféra takých zamestnaní, 
v ktorých by sa mohlo nadobudnuté vzdelanie uplatniť. Väčšina žien
po vydaji zostala v domácnosti, prípadne vypomáhali v rodinnom pod-
niku. Platené zamestnanie však potrebovali tie ženy, ktoré sa nevydali.
Dôvodom bola obvykle skutočnosť, že im rodičia nedokázali dať
primerané veno. Po absolvovaní nejakého profesijného kurzu si museli
hľadať zamestnanie, ktoré sa v dobovej optike považovalo za počest-
né, ako napríklad krajčírka alebo poštová úradníčka. Vo vyšších
dievčenských školách a ústavoch pripravujúcich učiteľky, ktoré vznikali
v Uhorsku až od 60. rokov, bola vyučujúcim jazykom maďarčina alebo
nemčina, počet pracovných miest pre absolventky bol však minimálny.

Istú úlohu vo vzdelávacom procese sa snažili suplovať aj spolky.
Hoci ich pôsobnosť nemohla mať väčší dosah, keďže neprekročili
regionálne hranice, ich prínos predsa len nie je zanedbateľný. Jediným

18 KAČÍREK, Ľ.: Vnímanie emancipácie žien v slovenskej spoločnosti v 60. a 70. rokoch
19. storočia. In: Sféry ženy. Sociológia, etnológia, história. Eds. J. Darulová – K. Koštia-
lová.  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Sociologický ústav AV ČR, Ban-
ská Bystrica 2004, s. 392-394.



celonárodným spolkom bola Živena v Martine, vedená Elenou
Maróthy-Šoltésovou. Živena pôvodne plánovala aj zakladanie zame-
stnávacích a výchovných ústavov pre dievčatá a ženy, ale prakticky
hneď od začiatku rezignovala na túto úlohu a s podporou Starej školy
– Slovenskej národnej strany sa venovala iba kultúrnym aktivitám. 

Podľa novších výskumov sa však ukazuje, že doteraz sa podceni-
la úloha ostatných spolkov, najmä tých, ktoré neboli výlučne ženský-
mi a výlučne slovenskými. Ženy boli totiž členkami aj iných, nielen
dobročinných spolkov, a práve tieto otvárali priestor na realizáciu 
a samostatné konanie vo verejnom živote.19 V prvom rade to boli
spolky vzdelávacie, ale aj ďalšie inštitúcie pre správu dobročinných
zariadení (detských opatrovní, sirotincov atď.), v ktorých ženy vykoná-
vali nielen tradičnú reprezentatívnu funkciu a priamu tzv. drobnú
ošetrovateľskú či vychovávateľskú prácu, ale aj organizačnú,
účtovnícku a redakčnú. Získavali tak skúsenosti, ktoré im neskôr
pomáhali pri angažovaní sa v iných oblastiach verejného života, napr.
v zdravotníctve, školstve či profesijných organizáciách. Tým, že boli
členkami a funkcionárkami názorovo diferencovaného a pomerne
vyspelého ženského hnutia v celouhorskom rámci, otvorili si aj cestu 
k politickým ambíciám.20

3. Snahy o dosiahnutie politických práv žien

Cesta k presadeniu politických práv, predovšetkým volebného práva
žien, bola zložitá. Azda najsilnejšou prekážkou boli opäť tradičné kon-
zervatívne predstavy o žene – matke a žene – strážkyni domáceho
krbu. Ani samé ženy si vždy nemysleli, že by k ich povinnostiam mali
patriť aj veci politické. Ako príklad môže poslúžiť postoj konzer-
vatívneho Zväzu odporkýň volebného práva v Anglicku, ktorý odmietal
snahy bojovných sufražetiek a hájil „svätostánok domácnosti” s argu-
mentom, že „ženy bývajú nelogické a neschopné uvažovať o štátnych
záležitostiach”.21 Na území Uhorska, a teda aj Slovenska, však bol
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20 Podrobnejšie: DUDEKOVÁ, G.: Radikálky alebo konzervatívky? Nové výskumy v oblasti
dejín ženského hnutia na Slovensku. In: Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od stře-
dověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006 (v tlači).
21 BAHENSKÁ, M.: Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky
v Praze v 19. století.  Libri/Slon, Praha 2005, s. 124.
22 DUDEKOVÁ, G.: Právne postavenie ženy v 19. storočí, c. d., s. 386.
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problém zložitejší – volebné právo tu nemali ani všetci muži. Živena 
a jej názorovo blízke kresťansko-socialistické prúdy v ženskom hnutí
na požiadavku volebného práva skoro rezignovali, najradikálnejšie sa
ho domáhal sociálno-demokratický prúd a v rámci neho občianski
radikáli. Roku 1904 vzniklo Feministické združenie, ktoré udržiavalo
úzke kontakty so zahraničím a zakrátko získalo pre svoje myšlienky 
aj niektorých mužov, združených v Lige za všeobecné volebné právo
žien (1905).22 Volebné právo žien bolo napokon zakotvené po vzniku
Československej republiky v ústave z roku 1920. 

Hoci dosiahnutie volebného práva bolo zaiste mimoriadne
dôležitým krokom, cesta k presadeniu sa žien v politike, ale aj v mno-
hých povolaniach, bola ešte dlhá. Profesionálne uplatnenie v platených
zamestnaniach, ktoré vyžadovali vyššie vzdelanie, našla až generácia
žien, ktoré študovali, alebo si dopĺňali vzdelanie po roku 1918. A hoci
neskôr prijímané zákony riešili mnohé ďalšie otázky týkajúce sa rovno-
právneho postavenia žien, nie vždy sa realita zhodovala s predpismi.
V dodržiavaní právnych noriem boli (a sú) veľké medzery, zapríčinené
jednak zakonzervovaním starých tradičných názorov na úlohu žien, ale
aj neznalosťou práva zo strany ich samotných, ako aj nedostatkom
odvahy dožadovať sa svojich práv.

Záver

Od obdobia, z ktorého máme jednoznačné písomné dokumenty,
môžeme konštatovať, že na našom území  nebolo postavenie žien 
v porovnaní s mužskou časťou populácie rovnoprávne. Napriek tomu
nemožno považovať ich postavenie za bezprávne. Aj keď podmienky
ich práce neboli zachytené v zákonníkoch, boli aktívne a podnikavé,
práca im dávala priestor na sebarealizáciu, ďalší duševný rozvoj 
a neraz aj na ekonomickú nezávislosť. V rámci svojej rodiny, v dome,
na panstvách alebo v podnikaní boli sebavedomé, cieľavedomé a silné.
Aj po formálnej stránke ženy disponovali viacerými právami, dokonca
v niektorých ohľadoch mohli byť aj zvýhodnené v dôsledku nazerania
na ne ako na slabšie pohlavie, u ktorého sa a priori predpokladala
neskúsenosť a neznalosť pomerov. 

22 DUDEKOVÁ, G.: Právne postavenie ženy v 19. storočí, c. d., s. 386.



V stavovskej spoločnosti sa preferovala príslušnosť k stavu, nie
rodová – to znamená, že šľachtická žena znamenala viac, než muž
meštianskeho či poddaného stavu. V občianskej spoločnosti
sa podradné postavenie žien odôvodnilo vedecky i filozoficky 
a ženy boli viacmenej vytesnené z verejného života. Väčšina práv
zostala ženám skôr len teoreticky, najmä preto, že ich nepoznali. Hyb-
nou silou k ich rovnoprávnosti však bolo jedine vzdelanie, odvaha
vysloviť nahlas svoj názor, a tiež schopnosť ho presadiť. Ani kultúrne
determinanty, ani patriarchálne chápanie vedúcich síl spoločnosti,
ktoré dlhé stáročia dokázali držať ženy v úzadí, nedokázali však
obmedziť silu osobnosti vzdelaných a sebavedomých žien ani v tých
najmenej priaznivých podmienkach. Práve právne vedomie žien 
a odvaha vysloviť požiadavky predstavovali zásadné faktory vedúce 
k premene kvality ich postavenia.
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Rodová rovnosť a trh práce na Slovensku.
(Správa z reprezentatívneho výskumu1) 

Miloslav Bahna

Téma rodovej rovnosti a rodovej rovnosti na trhu práce na Slovensku
už bola predmetom viacerých výskumov. Niekoľko otázok danej téme
venoval už výskum Ústavu pre výskum verejnej mienky vo februári
1991. Prvý komplexnejší projekt, zameraný na danú problematiku, bol
výskum Žena v rodine, v práci a spoločnosti, realizovaný Alianciou žien
Slovenska v lete roku 1995 na vzorke 1069 respondentov. Z novších
výskumov môžeme spomenúť výskum IVO „Potenciál aktívnej účasti
žien vo verejnom živote” z roku 2002 a medzinárodný výskum ISSP 
z toho istého roku „Rodina a meniace sa rodové role III”, realizovaný
Sociologickým ústavom SAV.

Táto správa sumarizuje zistenia z reprezentatívneho výskumu,
ktorý je súčasťou projektu PD IS EQUAL 81 / 04 – 1 / 33 - 4.1, Sloven-
sko na ceste k rodovej rovnosti. Výskum bol realizovaný agentúrou
MVK na vzorke 2521 respondentov starších ako 18 rokov, získanej
metódou kvótneho výberu z dospelej populácie SR. Ako kvótne znaky
boli použité pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, regionálna prí-
slušnosť a kategória bydliska. Porovnaním zloženia základného súboru
a vzorky sa potvrdila reprezentatívnosť vo všetkých kvótnych znakoch.
Údaje boli získané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-
face interview), zaznamenaných do dotazníka. 

Zber dát sa uskutočnil v dvoch fázach: 2431 dotazníkov bolo rea-
lizovaných v termíne od 23. do 29. mája 2006, zvyšných 90 dotazníkov
anketári Agentúry MVK doplnili v termíne od 8. do 12. júna 2006, teda
približne týždeň pred parlamentnými voľbami 17. júna 2006.2 Terénny
zber údajov realizovala vyškolená anketárska sieť Agentúry MVK. Na
výskume sa podieľalo spolu 506 anketárov v 319 obciach a mestách
vo všetkých okresoch Slovenska. Vďaka veľkosti vzorky ide o doteraz
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1 Táto štúdia vznikla aj ako súčasť projektu VEGA č. 2 / 5106 / 25 „Súčasná rodina v kon-
texte spoločenskej a individuálnej transformácie”.
2 Nepredpokladáme, že by táto okolnosť mohla významnejšie ovplyvniť výsledky výskumu
aj vzhľadom na absenciu „ženských tém” v práve prebiehajúcej predvolebnej kampani. 
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najväčší reprezentatívny sociologický výskum k danej téme, realizo-
vaný na Slovensku.

Cieľom výskumu bolo zmapovať problematiku rodovej rovnosti 
na Slovensku so špeciálnym zreteľom na nerovnosti na trhu práce. 
Pre možnosť štúdia trendov boli do výskumu zaradené aj niektoré
otázky použité v predchádzajúcich výskumoch, ktoré sa zaoberali
problematikou rodovej rovnosti.3 Výskum sa venoval týmto okruhom
problémov:

• všeobecné vnímanie postavenia žien v spoločnosti
• čo by sa v postavení žien malo zmeniť a ktoré inštitúcie 

by to mali presadzovať
• názor na postavenie žien v oblasti finančného ohodnotenia, 

kariérneho a politického postupu, ako aj prístupu k štúdiu
• osobná skúsenosť s uprednostňovaním druhého pohlavia 

v zamestnaní a v škole
• názor na zjednotenie veku odchodu do dôchodku
• ako a v čom pomôcť sociálne a inak znevýhodneným ľuďom. 

V rámci medzinárodnej spolupráce v projekte EQUAL sme
do dotazníka zaradili aj dve otázky týkajúce sa vybavenosti domácnos-
ti počítačom, pripojenia na internet a ich využívania. Rovnaké otázky
použili vo svojom výskume naši talianski partneri. 

1. Muži/ženy a trh práce – Slovensko 
v medzinárodnom porovnaní

Miera súhlasu s tvrdením, že „poslaním muža je zarábať peniaze,
poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu”, je zobrazená v grafe 1.
Táto otázka bola tiež súčasťou medzinárodného výskumu ISSP 2002
„Rodina a meniace sa rodové role III”. Otázkou sme sa snažili zachytiť
mieru „tradičnosti” v názoroch na postavenie ženy na trhu práce. 

Pri pohľade na graf 1 vidíme, že odpovede radili v roku 2002
Slovensko spolu s Českom medzi krajiny, kde približne polovica po-
pulácie súhlasí s „tradičným” rozdelením rodových rolí, ktoré ponúkala

3 Ide najmä o výskum IVO z roku 2002 „Potenciál aktívnej účasti žien vo verejnom ži-
vote” a o výskum ISSP „Family and Changing Gender Roles III” z roku 2002.



otázka. Zaradenie rovnakej otázky do nášho výskumu nám umožnilo
porovnať názory Slovákov z roku 2002 s názormi v roku 2006. Ukazu-
je sa, že medzi rokmi 2002 a 2006 došlo v odpovediach slovenských
respondentov k miernemu posunu smerom od tohto tradičného vní-
mania (z 49,2% na 44,7%). Napriek tomu môžeme s vysokou mierou
pravdepodobnosti konštatovať, že Slovensko v európskom kontexte
stále patrí medzi krajiny s relatívne konzervatívnym pohľadom 
na úlohu ženy v spoločnosti. 

Graf 1: Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je
starať sa o domov a rodinu. Úplne alebo skôr súhlasím.4

V nasledujúcich častiach tohto textu sa pozrieme aj na to, ako 
a v ktorých oblastiach sa dnes prejavuje táto tradičná predstava 
o postavení mužov a žien na trhu práce.
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Zdroj: ISSP 2002 

4 Zmena pozície Slovenska medzi ostatnými krajinami je samozrejme len relatívna,
nakoľko odpovede z ostatných krajín zobrazených v grafe 1 boli zisťované 
len v roku 2002.
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2. Všeobecné vnímanie postavenia žien 
v spoločnosti

Vnímanie postavenia žien v spoločnosti zisťoval výskum prostred-
níctvom  otázok „V súčasnosti sa v našej spoločnosti veľa hovorí 
o rovnosti/rovnoprávnosti v postavení mužov a žien. Čo si myslíte,
majú to muži v živote ľahšie ako ženy?” a „Myslíte si, že ženy 
na Slovensku dostatočne obhajujú svoje práva?” Odpovede sú
zobrazené v tabuľkách 1 a 2.

Môžeme povedať, že o niečo viac mužov (29,2% ku 24,4%) 
a výrazne viac žien (63,1% ku 14,1%) súhlasí s tvrdením, že to muži
v živote majú ľahšie ako ženy. Ženy a muži sú na tom rovnako podľa
názoru 41,1% mužov a 19,7% žien. Mladí ľudia do 24 rokov o niečo
častejšie uvádzajú, že muži a ženy to majú rovnaké (34,7%). Ženy 
s dvomi deťmi častejšie tvrdia, že to majú ťažšie ako muži (67,9%),
naopak bezdetné ženy častejšie uvádzajú, že obidve pohlavia sú 
na tom rovnako. Obidva rozdiely sú štatisticky významné.

Pri porovnaní s odpoveďami na podobnú otázku, položenú 
vo výskume realizovanom v roku 2004, môžeme konštatovať vysokú
mieru zhody s výsledkami nášho výskumu.5

Tabuľka 1: V súčasnosti sa v našej spoločnosti veľa hovorí 
o rovnosti/rovnoprávnosti v postavení mužov a žien. Čo si
myslíte, majú to muži v živote ľahšie ako ženy?

5 Išlo o výskum Národná identita na Slovensku & ISSP 2003 / apríl 2004, znenie otázky
bolo „Myslíte si, že muži to majú v živote ľahšie ako ženy?”. Vo výskume bola položená
aj opačná otázka „Myslíte si, že ženy to majú v živote ľahšie ako muži?”



N = 2521, Nženy = 1301, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky význam-
né, označené sú štatisticky významné odchýlky od očakávaných početností na základe
adjustovaných rezíduí: ++ / - - hladina významnosti 0,01, + / - hladina významnosti
0,05

Trochu iný obraz získavame pri pohľade na odpovede na otázku,
či ženy dostatočne obhajujú svoje práva. U mužov prevažuje názor, že
ženy si svoje práva obhajujú dostatočne – tento názor má až 47,3%
mužov. O niečo menej, 42,8%, si myslí, že ženy svoje práva dosta-
točne neobhajujú. Naopak, ženy pomerne jednoznačne tvrdia, že si
svoje práva neobhajujú dostatočne (69,4%). Treba však poznamenať,
že žien, ktoré s týmto tvrdením „rozhodne” súhlasia, je výrazne menej
ako tých, ktoré s ním „skôr” súhlasia (19,1% ku 50,3%). Odpoveď, že
si ženy svoje práva obhajujú, častejšie uvádzajú bezdetné respon-
dentky. Názory žien na túto otázku sa vôbec nelíšili podľa stupňa do-
siahnutého vzdelania.

Tabuľka 2: Myslíte si, že ženy na Slovensku dostatočne obha-
jujú svoje práva?

N = 2521, Nženy = 1301, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky význam-
né, označené sú štatisticky významné odchýlky od očakávaných početností na základe
adjustovaných rezíduí: ++ / - - hladina významnosti 0,01, + / - hladina významnosti
0,05

Ukazuje sa, že muži už zaznamenali mediálne kampane
mimovládnych ženských organizácií (napr. Piata žena, Urobme to!), 
a keďže o ženskej problematike je počuť, súhlasia s tvrdením, že ženy
obhajujú svoje práva. Na druhej strane zrejme ženy formulujú svoje
odpovede podľa  osobnej skúsenosti a prichádzajú k záveru, že ženy
svoje práva neobhajujú dostatočne.

45



46

Graf 2: Myslíte si, že ženy na Slovensku dostatočne obhajujú
svoje práva? Zmena 2002 – 2006

N2002 = 1875, N2006 = 2521
Zdroj: „Potenciál aktívnej účasti žien vo verejnom živote”,  IVO jún 2002

Zaujímavý pohľad ponúka graf 2, kde sú porovnané odpovede
mužov a žien na túto otázku v rokoch 2002 a 2006. Určitý posun 
v prospech názoru, že ženy svoje práva obhajujú, je zrejmý. V roku
2006 sa zreteľne viac mužov aj žien priklonilo k variantom „skôr áno”
a odklonilo od variantu „skôr nie”. Už menej zreteľný je posun názorov



v oblasti „rozhodne áno” a „rozhodne nie” – kým u mužov je ešte
viditeľný, u žien ide o minimálne posuny, ktoré sú za hranicou štati-
stickej presnosti nášho výskumu („rozhodne áno” z 3,7 na 4,8% v roku
2006). Tiež môžeme povedať, že ľudí, ktorí by na túto otázku nemali
názor, za posledné štyri roky ubudlo. 

Vyššie vyslovený predpoklad o vplyve mediálnych kampaní je 
zrejme pravdivý a predstavuje určitý nepriamy dôkaz ich vplyvu 
na verejnú mienku. Na druhej strane si však môžeme všimnúť, že
posun v názoroch je o čosi silnejší u mužskej časti našej vzorky, čo
pravdepodobne potvrdzuje určitú, už vyššie uvedenú skepsu žien 
z konkrétneho prínosu týchto kampaní pre postavenie žien. Toto konš-
tatovanie podporujú aj pozorované minimálne posuny v kategóriách
„rozhodne áno” a „rozhodne nie” u žien.

3. Čo by sa v postavení žien malo zmeniť 
a ktoré inštitúcie by to mali presadzovať

Táto časť výskumu pozostávala z troch otázok s cieľom zistiť, ktoré
inštitúcie podľa respondentov najviac pomáhajú presadzovať rovno-
právne postavenie žien v spoločnosti, a zároveň zisťovala názory 
na to, čo konkrétne by sa malo zmeniť, aby sa zlepšil život žien v našej
spoločnosti.

Tabuľka 3 ukazuje, ktoré inštitúcie sa podľa názoru občanov
najviac zasadzujú za rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti.
Odpovede ukazujú, že ide v prvom rade o mimovládne organizácie
(45,1%) a Európsku komisiu (37,1%). Pomerne vysoké percento
respondentov odpovedalo možnosťou neviem posúdiť (21,9%),
pričom nebol štatisticky významný rozdiel medzi odpoveďami mužov 
a žien. Až s odstupom sa medzi inštitúciami, presadzujúcimi rovno-
právnosť žien, ocitajú odbory, školstvo, Národná rada a vláda.

47



48

Tabuľka 3: Ktoré inštitúcie sa u nás najviac zasadzujú 
a pomáhajú presadzovať rovnoprávne postavenie žien 
v spoločnosti? Vyberte najviac tri!

N = 2521, medzi odpoveďami mužov a žien neboli štatisticky významné rozdiely, medzi
odpoveďami respondentov podľa vzdelania boli štatisticky významné rozdiely 

Súčty odpovedí presahujú 100%, možnosť viacerých odpovedí!

Odpovede ukazujú na fakt, že ženskú agendu občania najvýraz-
nejšie spájajú s mimovládnymi organizáciami a Európskou úniou.
Medzi odpoveďami mužov a žien sa neobjavili zaujímavejšie rozdiely -
azda okrem, podľa mužov, výraznejšej úlohy vlády a národnej rady 
v danej problematike. Aj tento rozdiel však ostáva na hranici štatistic-
kej významnosti. Rozdelenie súboru podľa vzdelania zreteľne ukazuje,
ako s rastúcim vzdelaním respondenti častejšie s rovnoprávnosťou
žien spájajú mimovládne organizácie, Európsku komisiu a ombuds-
mana.

Tabuľky 4 a 5 zobrazujú odpovede na otázky o zmenách, ktoré sú
potrebné na to, aby sa zlepšilo postavenie žien v spoločnosti. Kým



prvá otázka (Tab. 4) bola formulovaná všeobecnejšie, druhá otázka
smerovala ku konkrétnym opatreniam potrebným v oblasti práce 
a rodiny (Tab. 5). 

Tabuľka 4: Čo konkrétne by sa malo zmeniť predovšetkým,
aby sa zlepšil život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac
tri možnosti!

N = 2382, existovali štatisticky významné rozdiely v odpovediach mužov a žien

Súčty odpovedí presahujú 100%, možnosť viacerých odpovedí!

Medzi všeobecnejšie formulovanými „opatreniami” na zlepšenie
života žien v našej spoločnosti v tabuľke 4 odpovedali respondenti
najčastejšie možnosťou „odstrániť ľahostajnosť spoločnosti voči
domácemu násiliu” (60,5%). Muži aj ženy zhodne považovali toto
„opatrenie” za najdôležitejšie spomedzi navrhovaných. Zdá sa, že to
môžeme čiastočne pripísať úspešnosti kampane mimovládnych orga-
nizácií na tému domáceho násilia. Túto tézu podporuje aj porovnanie
odpovedí na podobnú otázku položenú vo výskume IVO „Potenciál
aktívnej účasti žien vo verejnom živote” z roku 2002, v ktorej rovnako
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formulované opatrenie, týkajúce sa domáceho násilia, uviedlo len
19,3% mužov a 26% žien.6

Druhé najdôležitejšie „opatrenie” je scitlivovanie verejnej mienky
v otázkach rovnoprávnosti (44,0%), nasledované zlepšením infor-
movanosti žien o ich právach a možnostiach (43,5%). Potrebu zlepše-
nia informovanosti o niečo častejšie uvádzali ženy (47%) ako muži
(39,4%). Za zmienku stojí tiež skutočnosť, že obidvom „opatreniam”
smerujúcim k zmene výchovy - „viesť chlapcov pristupovať k ženám
ako k rovnocenným partnerkám” a „klásť vo výchove dievčat dôraz 
na rozvoj sebavedomia a sebaúcty” - prikladajú ženy o niečo väčšiu
dôležitosť ako muži. 

Tabuľka 5: Zamyslite sa prosím nad tým, ktoré konkrétne
opatrenia v oblasti práce a rodiny by pomohli zlepšiť život
žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti!

N = 2415, existovali štatisticky významné rozdiely v odpovediach mužov a žien

Súčty odpovedí presahujú 100%, možnosť viacerých odpovedí!
6 Treba upozorniť, že odpovede nie sú priamo porovnateľné, pretože aj keď znenie
otázky o domácom násilí bolo rovnaké, ostatné varianty neboli totožné. Rozdiel môže byť
spôsobený teda aj odlišnou závažnosťou alternatívnych variantov odpovedí v obidvoch
prieskumoch. 



Medzi opatreniami v oblasti práce a rodiny považujú muži aj ženy
za najdôležitejšie vytvorenie podmienok pre zosúlaďovanie práce 
a rodiny – myslí si to až 65,5% mužov a 63% žien (tabuľka 5). 
Za dôležité tiež považujú zvýšenie finančnej podpory rodiny zo strany
štátu (58,1%) a zvýšenie odmeňovania žien. Ďalšie opatrenia nasledu-
jú až s výrazným odstupom. Zaujímavý je pohľad na rozdiely 
v odpovediach mužov a žien. Kým až 65,6% žien si myslí, že je potreb-
né „zvýšiť odmeňovanie žien”, podobný názor má len 46,4% mužov.
Podobne „nezvýhodňovať mužov pri prijímaní do zamestnania 
a prepúšťaní” považuje za potrebné 23,8% žien, ale len 15,2% mužov.
Naopak, štúdium na technických odboroch odporúčajú ženám skôr
muži (11,6%) než ženy (5,4%), čo potvrdzuje zakorenenosť feminizá-
cie niektorých odvetví a odborov. 

Zistené rozdiely medzi mužmi a ženami poukazujú na existenciu
povedomia žien o príjmovej nerovnosti a nerovnosti pri prístupe na trh
práce (prijímanie a prepúšťanie z práce), ktoré budeme podrobnejšie
rozoberať v nasledujúcej časti.

4. Názor na postavenie žien v oblasti finančného 
ohodnotenia, kariérneho a politického postupu, 
ako aj prístupu k štúdiu

Výskum zisťoval názor respondentov na postavenie žien v nasledujú-
cich šiestich oblastiach:

a) uchádzanie sa o zamestnanie
b) finančná odmena za prácu
c) udržanie sa v zamestnaní v čase prepúšťania
d) kariérny postup v zamestnaní
e) prístup na kandidátky a funkcie v politických stranách
f) prístup na stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium

V tabuľkách 6_A až 6_F sú zobrazené názory mužov a žien 
na postavenie žien vo vyššie uvedených situáciách. Ukazuje sa, že len
v oblasti prístupu ku štúdiu odpovedala väčšina mužov a žien, 
že obidve pohlavia sú na tom rovnako. Vo všeobecnosti tiež môžeme
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povedať, že väčšina mužov a žien sa zhoduje v tom, že sú to
„rozhodne” alebo „skôr“ muži, ktorí sú uprednostňovaní. Platí tiež, 
že ženy majú tendenciu skôr odpovedať, že uprednostňovaní sú
„rozhodne muži”, kým muži častejšie odpovedajú, že „ženy a muži sú
na tom rovnako”.  

Tabuľka 6_A: Povedzte mi Váš názor na to, či sú na tom ženy
na Slovensku rovnako ako muži (majú rovnakú šancu, rov-
naké možnosti), alebo sú oproti mužom znevýhodnené či
naopak zvýhodnené?

A: Keď sa uchádzajú o zamestnanie

Uprednostňovaní sú:

N = 2521, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky významné

Zreteľný rozdiel je aj v intenzite priznávania uprednostňovania
mužmi a ženami. V odpovediach žien je spravidla pomer tých, ktoré
tvrdia, že muži sú rozhodne uprednostňovaní ku zástankyniam „skôr
uprednostňovaní muži”  štyri ku piatim. Tento pomer je v odpovediach
mužov len dva ku piatim. Inými slovami – ak sa aj muži a ženy celko-
vo zhodnú, že v konkrétnej veci sú uprednostňovaní muži, tendencia
mužov je odpovedať častejšie miernejšou formuláciou, že muži sú
skôr uprednostňovaní, kým u žien je tendencia odpovedať jedno-
značnejšie, že muži sú rozhodne uprednostňovaní. 

Pre všetky sledované oblasti platí, že pri porovnaní odpovedí
respondentov v rôznych ekonomických postaveniach neexistovali štati-



sticky relevantné rozdiely. V názoroch na postavenie mužov a žien
vládne všeobecná zhoda. Napriek očakávaniam sa nepotvrdili ani vý-
znamnejšie rozdiely v odpovediach mladších a starších respondentov.
Ani v prípade, že pracujeme len s podsúborom žien, prakticky nie je
možné nájsť demografickú charakteristiku, ktorá by štatisticky rele-
vantne diferencovala odpovede žien v tejto otázke.  

Tabuľka 6_B: Povedzte mi Váš názor na to, či sú na tom ženy
na Slovensku rovnako ako muži (majú rovnakú šancu, rov-
naké možnosti), alebo sú oproti mužom znevýhodnené či
naopak zvýhodnené?

B: Keď ide o mzdu či finančné odmeny za prácu

Uprednostňovaní sú:

N = 2521, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky významné

Môžeme povedať, že väčšina respondentov - 65% mužov 
a 83,8% žien si myslí, že muži sú skôr alebo rozhodne uprednostňo-
vaní v oblasti finančného odmeňovania za prácu (Tab. 6_B). Podobne
ľudia odpovedajú aj na otázku, kto je uprednostňovaný pri uchádzaní
sa o vyššiu riadiacu funkciu – 64,4% mužov a 82,8% žien tvrdí, že sú
to muži (Tab. 6_D). 
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Tabuľka 6_C: Povedzte mi Váš názor na to, či sú na tom ženy
na Slovensku rovnako ako muži (majú rovnakú šancu, rov-
naké možnosti), alebo sú oproti mužom znevýhodnené či
naopak zvýhodnené?

C: Keď sa chcú udržať v zamestnaní v čase prepúšťania

Uprednostňovaní sú:

N = 2521, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky významné

O niečo miernejšie, aj keď tiež jednoznačne v prospech mužov
vyznievajú odpovede respondentov na to, či sú muži uprednostňovaní
pri prijímaní do zamestnania alebo v čase prepúšťania. Pri prijímaní 
do zamestnania sú uprednostňovaní muži podľa 74,6% žien a 53,1%
mužov (Tab. 6_A). Podľa 38,2% mužov a 19,8% žien sú na tom muži
a ženy v tejto situácii rovnako. Zamestnané bezdetné ženy o niečo
častejšie súhlasia s tvrdením, že pri prijímaní do zamestnania sú 
na tom muži a ženy rovnako.

Tabuľka 6_D: Povedzte mi Váš názor na to, či sú na tom ženy
na Slovensku rovnako ako muži (majú rovnakú šancu, rov-
naké možnosti), alebo sú oproti mužom znevýhodnené či
naopak zvýhodnené?

D: Keď chcú získať v zamestnaní vyššiu riadiacu funkciu



Uprednostňovaní sú:

N = 2521, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky významné

Uprednostňovanie mužov v čase prepúšťania deklaruje 60,1%
žien a 43% mužov. Muži a ženy sú na tom v tejto situácii rovnako
podľa 27,4% žien  a 41,1% mužov (Tab. 6_C). 

Podrobnejšie sa problematikou diskriminácie pri prijímaní
a prepúšťaní zo zamestnania zaoberal reprezentatívny výskum Slo-
venského národného strediska pre ľudské práva, realizovaný v novem-
bri 2005. Zo zistení výskumu vyplýva, že z hľadiska rodovej rovnosti
sú pri prijímaní a prepúšťaní zo zamestnania najproblematickejšie
nasledovné oblasti: 

a) zamestnávateľ sa na prijímacom pohovore pýtal na vek a počet 
detí (osobnú skúsenosť uviedlo 15% mužov a 25,2% žien)

b) zamestnávateľ dal pri obsadzovaní pracovného miesta prednosť
mužovi napriek tomu, že žena spĺňala požadované kritériá 
lepšie (osobnú skúsenosť uviedlo 4,8% mužov a 14,8% žien)

c) prepustenie z práce po rodičovskej dovolenke (osobnú 
skúsenosť uviedlo 1,8 mužov a 5,0% žien)

Výskum tiež potvrdil existenciu osobnej skúsenosti s uprednost-
nením mladšej osoby u 11,9% respondentov a prepustením zamest-
nanca kvôli vyššiemu veku (6,7%). Existencia skúsenosti s diskriminá-
ciou zamestnancov podľa veku bola rovnaká medzi mužmi aj ženami
(Záverečná správa projektu Terénny výskum dodržiavania zásady rov-
nakého zaobchádzania pri vzniku a skončení pracovnoprávneho
vzťahu vybraných kategórií obyvateľov, 2006). 
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Na otázku, či majú ženy rovnaké šance ako muži, keď sa chcú
dostať na kandidátku politickej strany a byť zvolené do funkcie,
odpovedalo nesúhlasne 71,9% žien a 57,6% mužov. 

Tabuľka 6_E: Povedzte mi Váš názor na to, či sú na tom ženy
na Slovensku rovnako ako muži (majú rovnakú šancu, rov-
naké možnosti), alebo sú oproti mužom znevýhodnené či
naopak zvýhodnené?

E: Keď sa chcú dostať na kandidátku politickej strany 
a byť zvolené do funkcie

Uprednostňovaní sú:

N = 2521, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky významné 

Posledná otázka sa týkala možnosti prijatia na štúdium na stred-
nú alebo vysokú školu. V tejto otázke ako jedinej boli názory mužov 
a žien veľmi blízke. Muži a ženy sa zhodli na tvrdení, že sú na tom rov-
nako. Tvrdilo to 81,5% mužov 76,4% žien. O niečo nižšie percento
žien, ktoré tvrdili, že sú na tom rovnako ako muži, je z väčšej časti
spôsobené odpoveďami žien vo vekovej kategórii 60+. Bez nich je
rozdiel v odpovediach mužov (81,3%) a žien (78,6%) štatisticky
nevýznamný. 



Tabuľka 6_F: Povedzte mi Váš názor na to, či sú na tom ženy
na Slovensku rovnako ako muži (majú rovnakú šancu, rov-
naké možnosti), alebo sú oproti mužom znevýhodnené či
naopak zvýhodnené?

F: Keď sa hlásia na stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium

Uprednostňovaní sú:

N = 2521, rozdiely v odpovediach mužov a žien boli štatisticky významné

Zhrnutie

Sledované situácie (okrem poslednej) sú vnímané zo strany žien aj zo
strany mužov ako relatívne problematické, čiže ako situácie, v ktorých
nemajú muži a ženy rovnaké šance, resp. možnosti. V intenzite vníma-
nia problémovosti jednotlivých situácií však existujú významné
rozdiely, a to ako u mužov tak i u žien. Podľa intenzity súhlasu 
s tvrdením, že v danej situácii sú muži rozhodne alebo skôr prefe-
rovaní, môžeme preto rozdeliť vyššie analyzované problémové oblasti
do troch skupín:

a) veľmi problémové oblasti – približne 2/3 mužov a 4/5 žien 
súhlasí s tvrdením, že muži sú zvýhodnení

a. finančné ohodnotenie žien
b. možnosť kariérneho postupu
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b) stredne problémové oblasti – približne 1/2 mužov 
a 2/3 žien súhlasí s tvrdením, že muži sú zvýhodnení

a. prijímanie do zamestnania
b. kandidovanie na politické posty
c. prepúšťanie zo zamestnania

c) bezproblémové oblasti – viac ako 3/4 mužov a žien tvrdí, 
že muži a ženy sú na tom rovnako

a. prístup ku štúdiu na strednej alebo vysokej škole

Je na mieste pripomenúť, že vnímanie vyššie uvedených problé-
mových oblastí sa od roku 2002, keď túto otázku položil výskum IVO
2002, prakticky nezmenilo. Nielen poradie problémových oblastí, ale
ani intenzita ich vnímania ako problémových nezaznamenali sociolo-
gickým výskumom merateľné zmeny. 

Tabuľka 7: Ak ste povedali, že v zamestnaní sú uprednostňo-
vaní muži, ako hodnotíte túto skutočnosť?

N = 2521, Nženy = 1301, rozdiely v odpovediach mužov a žien a rozdiely v odpovediach

respondentiek rozličného vzdelania boli štatisticky významné

Okrem názorov na možnosti žien a mužov vo vyššie analyzo-
vaných situáciách sme sa respondentov opýtali na to, ako hodnotia
uprednostňovanie mužov na trhu práce. Presné znenie otázky 
a odpovede zobrazuje tabuľka 7. Za prirodzené považuje uprednostňo-
vanie mužov v zamestnaní len 10,7% mužov a 2,3% žien. Naopak,
uprednostňovanie mužov v zamestnaní sa nepáči tesnej väčšine



(50,1%) mužov a až 78,6% žien. Z tých, ktorým sa daný stav nepáči,
zastáva väčšina názor, že daný stav je potrebné zmeniť. Na rozdiel 
od mužov odhodlanie zmeniť stav vecí u žien jednoznačne rastie 
so vzdelaním (základné vzdelanie - 46,3%; vysokoškolské - 63,2%). 

5. Osobná skúsenosť s uprednostňovaním 
druhého pohlavia v zamestnaní a v škole

Okrem názorov na situáciu žien a mužov zisťoval výskum aj existen-
ciu konkrétnej skúsenosti s preferenciou mužských, príp. ženských
kolegov alebo kolegýň. Ukazuje sa, že ženy omnoho častejšie
deklarovali existenciu takejto skúsenosti.

Na otázku „Mali ste niekedy v živote osobnú skúsenosť, že Váš
mužský kolega/kolegovia boli uprednostňovaní v zamestnaní?” 61,9%
žien uviedlo, že sa s tým stretlo opakovane alebo ojedinele. 
Na rovnakú otázku odpovedalo kladne len 30,4% mužov. Ani tu
výskum neukázal výraznejšie odlišnosti v odpovediach jednotlivých
vekových kategórií. S vekom mierne rastúci podiel žien aj mužov 
s osobnou skúsenosťou s uprednostňovaním mužských, resp. žen-
ských kolegov/kolegýň je možné vysvetliť všeobecne bohatšími
skúsenosťami z dlhšej pracovnej kariéry v porovnaní s mladšími ročníkmi.

Tabuľka 8: Mali ste niekedy v živote osobnú skúsenosť, že
Váš mužský kolega alebo kolegovia boli uprednostňovaní:
V zamestnaní

N = 1301, otázka len pre ženy, rozdiely v odpovediach jednotlivých vekových kategórií
sú štatisticky významné
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Spomedzi zamestnaných žien skúsenosť s uprednostňovaním
mužských kolegov deklarovali častejšie vysokoškolsky vzdelané ženy
(77,9%) oproti ženám so stredným vzdelaním s maturitou (67,9%)
alebo bez maturity (66,2%), a ženám so základným vzdelaním (44%).
Zamestnané matky dvoch detí uvádzali najmenej často, že sa s upred-
nostňovaním mužských kolegov nestretli. Až 67,7% žien zamest-
naných na trvalý pracovný pomer uviedlo, že opakovane (31,7%)
alebo ojedinele (36%) boli ich mužskí kolegovia uprednostňovaní. Zo
skupiny zamestnaných mužov uviedlo túto skúsenosť len 33%. 

Tabuľka 9: Mali ste niekedy v živote osobnú skúsenosť, že
Vaša ženská kolegyňa alebo kolegyne boli uprednostňované:  

V zamestnaní

N = 1220, otázka len pre mužov, rozdiely v odpovediach jednotlivých vekových kategórií
sú štatisticky významné

O niečo nižšiu skúsenosť s uprednostňovaním mužských kolegov
naznačovali odpovede žien zamestnaných vo verejných alebo štátnych
inštitúciách. Výskum jednoznačne ukázal, že zamestnanie v porovnaní
so štúdiom výrazne polarizuje skúsenosti mužov a žien. Rovnaké
otázky o skúsenosti s uprednostňovaním iného pohlavia v škole totiž
nepriniesli zásadnejšie rozdiely v odpovediach mužov a žien. Naše zis-
tenia sú tiež v súlade so zisteniami výskumu Slovenského národného
strediska pre ľudské práva, ktorý potvrdil, že osobná skúsenosť s pre-
ferenciou druhého pohlavia na pracovisku sa týka obidvoch pohlaví, 
no podľa záverečnej správy z tohto výskumu je takéto správanie
omnoho častejšie smerované k ženám než k mužom (Záverečná sprá-
va projektu Terénny výskum dodržiavania zásady rovnakého



zaobchádzania pri vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu
vybraných kategórií obyvateľov, 2006). 

Ďalšia otázka sa venovala pocitom znevýhodňovania voči ostat-
ným pracovníkom, bez špecifikovania, či išlo o mužov alebo o ženy.
Otázka teda skúmala všeobecný pocit nedocenenia alebo znevýhodne-
nia v pracovnom kolektíve. Respondenti najčastejšie uvádzali, že
museli vykonať viac práce ako ostatní (44,7%). Takmer rovnako často
sa cítili málo finančne ohodnotení (43,2%). Pocit neférového prístupu
šéfa malo 18,1% ľudí a iné znevýhodnenie uviedlo len 4,9% respon-
dentov. 

Tabuľka 10_A: Boli ste niekedy počas svojej pracovnej dráhy
v zamestnaní znevýhodnený/á - napr. tým, že:

A: Boli ste vzhľadom k ostatným spolupracovníkom neprimerane málo
finančne ohodnotený/á

N = 1216, len odpovede respondentov zamestnaných na plný pracovný úväzok; rozdiel
v odpovediach jednotlivých vekových kategórií bol štatisticky významný, rozdiel
v odpovediach mužov a žien nebol štatisticky významný

Základným zistením je, že pri takto formulovanej otázke prestáva
byť pohlavie dôležitým faktorom odlišnosti a do popredia sa dostáva-
jú iné diferencujúce činitele. Dôvodom tejto zmeny je jednak konkrét-
nejšia formulácia otázky7 a jednak to, že ostatní spolupracovníci budú
zrejme, aj vzhľadom na feminizáciu určitých sektorov priemyslu alebo
služieb, častejšie príslušníci rovnakého pohlavia. Napríklad neprime-
rane málo finančne ohodnotenými sa cítilo 41,3% mužov a 45,2%
žien. Tento rozdiel medzi pohlaviami je v súbore respondentov
zamestnaných na plný pracovný úväzok štatisticky nevýznamný. Ešte
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7 Je pravdepodobne jednoduchšie odpovedať, že mužský/ženský kolega bol uprednos-
tňovaný vo všeobecnejšie formulovanej otázke, najmä ak naše otázky nedokážu zachytiť
niektoré subtílnejšie formy uprednostňovania.
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menší rozdiel medzi mužmi a ženami bol pri pocite, že museli urobiť
viac práce ako ostatní. 

Tabuľka 10_B: Boli ste niekedy počas svojej pracovnej dráhy
v zamestnaní znevýhodnený/á - napr. tým, že:

B: Museli ste odviesť, urobiť viac práce ako ostatní

N = 1216, len odpovede respondentov zamestnaných na plný pracovný úväzok; rozdiel
v odpovediach jednotlivých vekových kategórií bol štatisticky významný, rozdiel
v odpovediach mužov a žien nebol štatisticky významný

Zaujímavé rozdiely ale nachádzame v odpovediach zamestnaných
ľudí v jednotlivých vekových kategóriách. Pocit nedostatočného
finančného ohodnotenia postupne rastie od najmladších zamestnan-
cov vo veku 18 – 24 až po vekovú kategóriu 45 – 54, kde kulminuje 
a začína klesať. Rovnaký priebeh môžeme sledovať aj v prípade ostat-
ných troch zisťovaných typov znevýhodnenia. 

Zdá sa teda, že môžeme hovoriť o pocite nedocenenia a preťažo-
vania, ktorým trpia rovnako zamestnaní muži aj ženy vo veku približne
45 až 54 rokov. Tento pocit bude mať zrejme viacero príčin. Podľa
všetkého sú na ľudí v tomto veku kladené vyššie nároky, ktoré sú
súbehom viacerých faktorov. Ide jednak o faktory životného cyklu –
napr. finančne náročné dospievajúce deti. Ďalej môže ísť o pocit
relatívnej deprivácie z mladších, lepšie zarábajúcich či vyššie
postavených spolupracovníkov alebo nadriadených. Táto generácia
tiež začína pociťovať vlastnú neperspektívnosť, ale zároveň je pre ňu
perspektíva dôchodku ešte pomerne vzdialená. Tieto pocity môžeme 
v neposlednom rade podporiť aj štatistikou o distribúcii príjmov jed-
notlivých vekových kategórií, ktorá ukazuje, že táto generácia mužov
má nižší príjem ako s ňou susediaca mladšia veková kategória 30 – 44
ročných (BULLETIN I. Vybrané rodové štatistické ukazovatele podľa
krajov v SR, 2006). Zaujímavé je tiež, že k záveru, že nositeľom vyššej



úrovne nerovnakého zaobchádzania v SR je stredná generácia,
dospieva aj správa z výskumu rovnakého zaobchádzania pri prijímaní
a prepúšťaní zo zamestnania Slovenského národného strediska pre
ľudské práva (Záverečná správa projektu Terénny výskum dodržiava-
nia zásady rovnakého zaobchádzania pri vzniku a skončení pracovno-
právneho vzťahu vybraných kategórií obyvateľov, 2006). Dokonca sa
ukazuje, že toto zistenie nebude len špecifikom Slovenska. Podobné
závery naznačujú výsledky Čermákovej (2006) v Českej republike.

Tabuľka 10_C: Boli ste niekedy počas svojej pracovnej dráhy
v zamestnaní znevýhodnený/á - napr. tým, že:

C: Vedúci bol s Vašou prácou neustále nespokojný, aj keď ste ju robili
načas a v porovnateľnej kvalite ako ostatní

N = 1216, len odpovede respondentov zamestnaných na plný pracovný úväzok; rozdiel
v odpovediach jednotlivých vekových kategórií bol štatisticky významný, rozdiel
v odpovediach mužov a žien nebol štatisticky významný

Zaujímavé rozdiely v pocite znevýhodňovania existujú medzi
bezdetnými a respondentmi s jedným a viacerými deťmi. V skupine
zamestnaných na trvalý pracovný pomer do 44 rokov sa málo finančne
ohodnotenými cíti len 36,8% bezdetných mužov a  33,3% bezdetných
žien, no v skupine respondentov s jedným dieťaťom je to až 53,1%
mužov a 52,3% žien. Naopak, muži aj ženy s dvomi a viac deťmi sú
menej často nespokojní s finančným ohodnotením ako respondenti 
s jedným dieťaťom.  

Pri porovnaní odpovedí respondentov podľa krajov nejestvovali
významnejšie rozdiely v zisťovanej skúsenosti so znevýhodňovaním.
Vzdelanie respondentov tiež nepôsobilo ako diferencujúci faktor pre
existenciu skúsenosti so znevýhodňovaním. 
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6. Názor na zjednotenie veku odchodu 
do dôchodku

Výskum zisťoval aj názory na zjednotenie veku odchodu do dôchodku.
Práve pri zjednotení veku odchodu do dôchodku ide o prípad, keď
rodová rovnosť zvoleného prístupu znevýhodňuje ženy v porovnaní 
s doteraz platným legislatívnym stavom.  

Názory na zjednotenie veku odchodu do dôchodku u obidvoch
pohlaví sú väčšinovo negatívne u žien, ale aj u mužov. Skôr alebo
rozhodne s týmto krokom nesúhlasí 69% mužov a až 85% žien.
Naopak, skôr alebo rozhodne s týmto krokom súhlasí 25,9% mužov
ale len 12,3% žien. V porovnaní s rokom 2002 sa však mierne znížil
počet odporcov tejto právnej úpravy.8 Nesúhlas vtedy deklarovalo
82,6% proti 77,3% respondentov v roku 2006. 

Tabuľka 11a: Uplatňovanie rodovej rovnosti mužov a žien sa
prejavuje aj v dôchodkovej reforme, podľa ktorej sa bude
postupne vyrovnávať vek odchodu do dôchodku pre mužov aj
ženy. Ako hodnotíte túto zmenu, podľa ktorej budú ženy aj
muži odchádzať do dôchodku rovnako vo veku 62 rokov?

8 Výskum IVO 2002 používal trochu iné znenie otázky: „Ako hodnotíte nasledujúce kroky
sociálnej politiky na Slovensku?”, kde jedným z dvoch hodnotených opatrení bolo
„Vyrovnávanie veku mužov a žien pri odchode do dôchodku” (ženy by mali v budúcnosti
odchádzať do dôchodku v rovnakom veku ako muži). Varianty odpovedí boli „jedno-
značne kladne”, „skôr kladne”, „skôr záporne” a „jednoznačne záporne”.



N = 2521, rozdiel v odpovediach jednotlivých vekových kategórií aj rozdiel v odpove-
diach mužov a žien bol štatisticky významný

Tabuľka 11a ukazuje, že názor na túto otázku súvisí aj s vekom.
Názory pre a proti sú v najmladšej vekovej kategórii takmer vyrov-
nané. Avšak už v druhej najmladšej vekovej kategórii 25 až 34 rokov
zreteľne prevládne negatívny postoj k zjednoteniu veku odchodu 
do dôchodku. 

Tabuľka 11b: Uplatňovanie rodovej rovnosti mužov a žien sa
prejavuje aj v dôchodkovej reforme, podľa ktorej sa bude
postupne vyrovnávať vek odchodu do dôchodku pre mužov aj
ženy. Ako hodnotíte túto zmenu, podľa ktorej budú ženy aj
muži odchádzať do dôchodku rovnako vo veku 62 rokov?

N = 2521, označené sú štatisticky významné odchýlky od očakávaných početností
na základe adjustovaných rezíduí: +++ / - - - hladina významnosti 0,001, ++ / - - hla-
dina významnosti 0,01, + / - hladina významnosti 0,05

V tabuľke 11b sú zobrazené odpovede respondentov rozdelené
podľa počtu detí odpovedajúcich. Súvislosť je zreteľná. Najviac súhla-
su so zjednotením odchodu veku do dôchodku prejavujú bezdetní 
a najmenej respondenti s tromi alebo viacerými deťmi. 
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Tabuľka 11c: Korelácia súhlasu s odchodom do dôchodku vo
veku 62 rokov s počtom detí: ženy

N = 1265, iba ženy

Tabuľka 11c sumarizuje korelačné vzťahy medzi súhlasom s jed-
notným vekom odchodu do dôchodku, vekom a počtom detí respon-
denta. Vidíme, že vzťah počet detí a súhlas s jednotným vekom
odchodu do dôchodku je silnejší ako vzťah s vekom. Ak kontrolujeme
vplyv korelácie veku so súhlasom s jednotným vekom odchodu 
do dôchodku, stále ostáva slabá, ale štatisticky významná negatívna
korelácia súhlasu s jednotným odchodom do dôchodku a počtom detí
respondenta (-0,11). Inými slovami – čím viac detí žena má, tým je
menej pravdepodobné, že bude súhlasiť s rovnakým vekom odchodu
do dôchodku pre mužov a pre ženy. Zároveň platí, že tento vzťah nie



je spôsobený vyšším vekom žien s viacerými deťmi. 

Hoci je súvislosť odpovedí so vzdelaním respondentov o niečo
slabšia ako súvislosť s počtom detí, môžeme tvrdiť, že podpora tomu-
to opatreniu rastie so vzdelaním respondentov a najvyššia je medzi
vysokoškolákmi, kde s ním rozhodne alebo skôr súhlasí 23,8%
oslovených. Tento trend odráža odlišnú profesijnú štruktúru
vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí vykonávajú zväčša manuálne
nenáročnú prácu, ktorú je možné vykonávať aj vo vyššom veku. 
V skupine vysokoškolákov tiež môžeme predpokladať vyššiu mieru
sebarealizácie prostredníctvom práce. Zamestnanie je tu často
dôležitejším prvkom vlastnej identity ako u ľudí s nižším vzdelaním.
Tento rozdiel odráža tiež dva možné pohľady na dôchodok, ako na čas
„zaslúženého odpočinku” alebo ako na ocitnutie sa v „starom železe”. 

7. Čo by pomohlo sociálne a inak 
znevýhodneným ľuďom

V tejto časti výskumu sa dve položené otázky sústredili jednak na
názory ľudí na možné opatrenia, ktoré by mohli pomôcť nezamest-
naným a na postoj voči tzv. pozitívnej diskriminácii niektorých
znevýhodnených skupín obyvateľov.

V polootvorenej otázke „Aké konkrétne opatrenie by najviac
pomohlo nezamestnaným vo Vašom regióne?” volila väčšina respon-
dentov jeden z ponúknutých variantov odpovede a len 3% navrhli
vlastné opatrenie. Názory mužov a žien na ponúkané opatrenia sa
prakticky nelíšili. Drvivá väčšina mužov (78,3%) aj žien (80,5%)
uviedla, že zvýšenie počtu pracovných miest by nezamestnaným
pomohlo najviac. S odstupom na druhom mieste skončilo zvýšenie
vzdelania alebo rekvalifikácia nezamestnaných – toto opatrenie by
najviac pomohlo podľa 12,3% respondentov. 

Medzi najčastejšie uvádzanými otvorenými odpoveďami boli
„vyššie mzdy, vyššia minimálna mzda” (uvedené 12x) a „chuť legálne
pracovať, nezneužívať podpory čiernou prácou” (uvedené 14x). Medzi
tými, ktorí využili možnosť navrhnúť vlastné opatrenie, boli približne
rovnako zastúpené názory, ktoré považujú nezamestnaných za tých,

67



68

ktorí si pomoc zaslúžia (deserving) a tých, ktorí si ju nezaslúžia, pre-
tože zneužívajú sociálny systém (undeserving).

Tabuľka 12: Aké konkrétne opatrenie by najviac pomohlo
nezamestnaným vo Vašom regióne? Vyberte len jedno opa-
trenie!

*„vyššie mzdy, vyššia minimálna mzda” = 12x; „chuť legálne pracovať, nezneužívať
podpory čiernou prácou” = 14x

N = 2521, rozdiel v odpovediach mužov a žien nebol štatisticky významný, rozdiel
v odpovediach respondentov rozličného vzdelania bol štatisticky významný

Určitý posun v popularite navrhovaných opatrení zaznamenáme,
ak sa na odpovede pozrieme podľa vzdelania respondentov. Aj 
v tomto prípade je najpopulárnejšie opatrenie zvýšenie počtu pracov-
ných miest, no popularita zvýšenia vzdelania a rekvalifikácie rastie 
so zvyšujúcim sa vzdelaním respondenta. U vysokoškolákov pred-
stavuje podpora tomuto opatreniu až 22,5% oproti 8,2% u respon-
dentov so základným vzdelaním. Toto zistenie zrejme neprekvapí, je
možné očakávať, že ľudia s vyšším vzdelaním budú vzdelaniu prisu-
dzovať väčší význam. Zároveň je pravdepodobné, že toto zistenie
odráža aj fakt, že medzi vysokoškolákmi je nižšie percento nezamest-
naných, a tak tu prevláda vnímanie nezamestnanosti ako osobného
zlyhania, ktoré je možné napraviť zvýšením si vzdelania. 

Medzi odpoveďami mladších a starších respondentov neexistovali
štatisticky relevantné odlišnosti až na skutočnosť, že opatrenie na
zlepšenie dopravy navrhovali častejšie ľudia vo veku 55 až 59 rokov



(6,2%). Tento zaznamenaný fakt by mohol naznačovať, že skupina
starších pracujúcich v preddôchodkovom veku ťažšie znáša
obmedzené možnosti súčasnej verejnej dopravnej infraštruktúry.

Nasledujúca otázka zisťovala, koho by respondenti vybrali ako
adresáta pri aplikovaní pozitívnej diskriminácie, resp. „dočasných
vyrovnávacích opatrení”. Odpovede rozdelené podľa pohlavia sú
zobrazené v tabuľke 13. Dve tretiny (65,4%) respondentov označili
ako adresátov dočasných vyrovnávacích opatrení zdravotne postih-
nutých ľudí. Dôchodcov označilo 50,6% respondentov pred deťmi 
zo sociálne znevýhodneného prostredia a dlhodobo nezamestnanými.
Odpovede mužov a žien sa výraznejšie nelíšili, o rozdiele môžeme ho-
voriť iba v prípade silnejšieho príklonu žien k deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia a neúplným rodinám.  

Pri pohľade podľa demografie respondenta sme zistili relatívne
zaujímavé variácie v tom, koho respondenti považujú za hodného
pomoci. Vysokoškolsky vzdelaní respondenti chceli častejšie pomôcť
zdravotne postihnutým a menej často dôchodcom a dlhodobo
nezamestnaným. Respondenti s tromi a viac deťmi chceli častejšie
pomôcť dôchodcom a mnohodetným rodinám, menej často neúplným
rodinám. S vekom respondentov klesá snaha pomôcť neúplným ro-
dinám (zo 40,6% v skupine 18 – 24 ročných na 27,4% v skupine 60 
a viacročných), deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rastie
ochota pomôcť dôchodcom. 

V odpovediach respondentov sa prejavili aj regionálne rozdiely.
Respondenti z Bratislavského kraja chceli častejšie pomôcť deťom 
zo sociálne znevýhodneného prostredia, obyvatelia Košického 
a Banskobystrického kraja zasa dlhodobo nezamestnaným. Ľuďom 
v rómskych osadách boli najviac ochotní pomôcť obyvatelia miest 
s viac ako 100 000 obyvateľmi (9,4%). 
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Tabuľka 13: Zamyslite sa prosím nad tým, voči ktorej 
z týchto skupín by mali byť uplatňované dočasné vyrovnáva-
cie opatrenia, zamerané na zmiernenie rozdielov danej
skupiny s ostatnou populáciou. Uveďte najviac tri možnosti!

N = 2521, medzi odpoveďami mužov a žien neboli štatisticky významné rozdiely

Celkovo môžeme povedať, že poradie skupín ľudí v tabuľke 13 
do určitej miery hovorí aj o tom, ktorých ľudí respondenti považujú 
za hodných pomoci. Často sa sami považujú za členov takejto skupiny
(dôchodcovia). Je však možné, že si respondenti pod dočasnými
vyrovnávacími opatreniami predstavovali najmä finančnú pomoc -
čomu by nasvedčovalo napríklad vysoké umiestnenie dôchodcov. 

Táto otázka relatívne jednoznačne odlíšila aj tri skupiny ľudí,
ktoré respondenti spomínali najmenej často. Ide o azylantov, ľudí
liečiacich sa zo závislosti a ľudí žijúcich v rómskych osadách. Odstup
týchto troch skupín od ostatných je výrazný vo všetkých rozdeleniach
respondentov (podľa veku, pohlavia, vzdelania, kraja a veľkosti sídla)
a v žiadnom z nich ich za adresátov vyrovnávacích opatrení neoznači-
lo viac ako 10% respondentov. Toto zistenie len potvrdzuje stále
pretrvávajúci dištanc majoritnej populácie od Rómov, ľudí liečiacich sa
zo závislostí a azylantov. O niečo vyššia miera solidarity ľudí 
z Bratislavy a z Košíc s obyvateľmi rómskych osád môže byť mierne
optimistickým signálom, ktorý však treba interpretovať veľmi opatrne,
keďže je toto zistenie na hranici štatistickej relevantnosti.



8. Vybavenosť domácnosti počítačom, 
pripojením na internet a ich využívanie

Súčasťou výskumu boli aj otázky o vybavenosti a využívaní počítača
a internetu v domácnostiach. Zaradili sme ich do výskumu 
po konzultácii s talianskym partnerom nášho projektu, ktorý sa využí-
vaním informačných technológií zaoberal vo svojom výskume veľmi
podrobne.  

Na otázku „Máte doma počítač, prípadne aj internet?” odpoveda-
lo 22,4% respondentov, že má doma počítač aj s pripojením na inter-
net. Počítač bez pripojenia na internet má 26,4% ľudí a zhruba polovi-
ca ľudí uviedla, že nemá doma počítač. 

Pripojením na internet v domácnosti častejšie disponujú muži
(25,2%) ako ženy (19,7%). Počítač a pripojenie na internet majú 
v domácnostiach častejšie ľudia z vyšším vzdelaním, mladší a ľudia 
z miest. Až 25,2% respondentov s jedným dieťaťom disponuje pripo-
jením na internet oproti len 13,9% u respondentov s tromi alebo via-
cerými deťmi. Najmenej často majú internet doma dôchodcovia
(5,0%) a nezamestnaní (7,9%), najčastejšie živnostníci (55,2%) a štu-
denti (48,1%), Zdá sa, že nedávno konštatovaný stagnujúci záujem
o  vládou dotovaný program „Internet pre vzdelanie” môže byť spô-
sobený aj tým, že už takmer polovica študentov internet doma má. 

Tabuľka 14a: Máte doma počítač, prípadne aj internet?

N = 2521, rozdiely v odpovediach mužov a žien, ako aj rozdiely v odpovediach respon-
dentov s rôznym vzdelaním boli štatisticky významné
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Podrobnejšia analýza ukazuje veľké regionálne rozdiely
v disponovaní pripojením na internet. Bratislavský kraj jednoznačne
vedie vo vybavenosti počítačom, ako aj v počte pripojení na internet.
V Banskobystrickom a Košickom kraji je naopak najviac ľudí, ktorí
nemajú v domácnosti ani počítač, ani pripojenie na internet. Najmenej
na internet pripojených respondentov je v Prešovskom kraji. Aj tu však
18,2% ľudí s pripojením na internet v domácnosti presahuje
celoslovenský priemer konca roku 2004.

Tabuľka 14b: Máte doma počítač, prípadne aj internet?

N = 2521, rozdiely v odpovediach respondentov z jednotlivých krajov boli štatisticky
významné

Okrem otázky o disponovaní počítačom a pripojením na internet
sme sa zaujímali aj o to, kto počítač v domácnosti používa. Potvrdilo
sa, že mať doma počítač neznamená vždy počítač aj používať. Počítač
v domácnosti využívajú ženy o niečo menej ako muži. V odpovediach
na otázku „Ak máte doma počítač, kto všetko ho používa?” neuviedlo
seba až 27,1% žien a len 20,6% mužov. 

Podobne platí, že počítač v domácnosti používajú častejšie mladí
ako starí. Počítač vo svojej domácnosti využíva až 89% mladých
vo veku 18 – 24, ale len 54% ľudí vo veku 60 a viac rokov. 



Tabuľka 15a: Ak máte doma počítač (PC), kto všetko ho používa?

N = 1230, rozdiely v odpovediach respondentov z jednotlivých vekových kategórií boli
štatisticky významné

Súčty odpovedí presahujú 100%, možnosť viacerých odpovedí!

Stupeň dosiahnutého vzdelania významne ovplyvňuje mieru využí-
vania PC. Ak neberieme do úvahy odpovede študentov, vidíme, že PC
v domácnosti využíva 42,4% ľudí so základným vzdelaním, ale až 92%
vysokoškolákov. Tu jasne vystupuje do popredia koncept digitálnej
gramotnosti – mať PC a používať ho nie je totiž to isté. Je tiež jasné,
kto v digitálnej gramotnosti zaostáva – sú to najmä starší ľudia so zák-
ladným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Ženy tiež zaostáva-
jú vo využívaní moderných telekomunikačných technológií. Aj v prí-
pade, že doma PC majú, využívajú ho menej často ako muži. 

Tabuľka 15b: Ak máte doma počítač, kto všetko ho používa?

*N = 1099, len domácnosti s PC bez študentov

N = 1230, rozdiely v odpovediach mužov a žien, ako aj rozdiely v odpovediach respon-
dentov s rôznym vzdelaním boli štatisticky významné
Súčty odpovedí presahujú 100%, možnosť viacerých odpovedí!
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Záver
Realizovaný výskum relatívne komplexne mapoval percepciu pro-
blematiky rodovej rovnosti na trhu práce na Slovensku, ktoré sa
v medzinárodnom kontexte podľa výsledkov prieskumu ISSP 2002 radí
medzi krajiny s vysokým zastúpením prívržencov tradičnej deľby rolí
medzi pohlaviami. 

Na všeobecnú otázku, či to majú muži ľahšie ako ženy, odpovedá
súhlasne jasná väčšina žien a mierna väčšina mužov. Aj odpovede na
ďalšie otázky potvrdzujú, že medzi pohlaviami existuje zásadná zhoda
v tom, kto to má ťažšie. Prečo to ženy majú ťažšie naznačujú
odpovede bezdetných žien, ktoré častejšie ako ženy s deťmi
odpovedajú, že muži a ženy to majú rovnaké. Príslušníci obidvoch
pohlaví sa však nezhodujú v tom, či si ženy svoje práva dostatočne
obhajujú. Dôležité je zistenie, že vo verejnej mienke v porovnaní
s rokom 2002 nastal u obidvoch pohlaví posun smerom k názoru, že
ženy si svoje práva obhajujú. Tento posun interpretujeme najmä ako
výsledok kampaní ženských mimovládnych organizácií, ktorých úlohu
v presadzovaní „ženskej agendy” považujú respondenti za kľúčovú.
To, že respondenti cítia, že danú problematiku presadzujú viac
európske ako národné inštitúcie, naznačuje aj druhé miesto Európskej
komisie medzi zástancami rovnoprávneho postavenia žien
v spoločnosti. Význam pripisovaný mimovládnym organizáciám
a Európskej komisii rastie so vzdelaním respondentov.

Vplyv kampaní mimovládnych organizácií sa zrejme odzrkadľuje
aj vo fakte, že spomedzi všeobecnejšie formulovaných opatrení sa ako
najdôležitejšie respondentom javilo odstránenie ľahostajnosti voči
domácemu násiliu, pričom dôležitosť tohto opatrenia v porovnaní
s rokom 2002 vzrástla. Medzi dôležité opatrenia podľa respondentov
patrí aj podpora možností zosúlaďovania práce a rodiny, pričom ženy
zreteľne kladú dôraz na zvýšenie odmeňovania žien na úroveň mužov.

Šance mužov a žien sú podľa respondentov oboch pohlaví naj-
menej vyrovnané v oblasti finančného ohodnotenia práce a kariérneho
postupu. Z hľadiska rodovej rovnosti môžeme za problematické
označiť tiež prijímanie a prepúšťanie zo zamestnania a možnosť žien
vstupovať do politického života. Dôležité je pripomenúť, že na týchto
problémových oblastiach sa väčšinovo zhodujú nielen ženy, ale aj muži. 



Za neproblematickú oblasť z hľadiska rovnosti prístupu môžeme
označiť prijatie na štúdium na strednú alebo vysokú školu. Porovnanie
s výskumom z roku 2002 nám umožňuje tvrdiť, že za posledné štyri
roky nenastal nijaký posun ani v poradí dôležitosti spomenutých pro-
blémových situácií, ani v intenzite ich vnímania.

Osobná skúsenosť s preferovaním osôb opačného pohlavia
na pracovisku tiež diferencuje skúsenosti mužov a žien. Ženy približne
dvakrát častejšie uvádzali, že majú skúsenosť s preferovaním
mužských kolegov. Výskyt takejto skúsenosti u zamestnaných žien rás-
tol s ich vzdelaním – najčastejšie ho uvádzali vysokoškolsky vzdelané
ženy a najmenej často ženy so základným vzdelaním. So skúsenosťou
s preferovaním mužských kolegov disponovali najčastejšie ženy
s dvoma deťmi a najmenej často bezdetné ženy. Naopak, skúsenosť
mužov a žien s preferenciou kolegov opačného pohlavia v škole bola
približne vyrovnaná. 

Pocit znevýhodnenia voči kolegom - v odmeňovaní, v pracovnej
záťaži a v prístupe šéfa - zbližuje skúsenosti mužov a žien. Len mierne
vyššia skúsenosť žien s pocitmi znevýhodnenia je na hranici štatistic-
kej relevantnosti. Do popredia sa dostáva rozdielnosť skúseností
respondentov v jednotlivých vekových kategóriách. Dôležitým zistením
je, že pocity znevýhodnenia vo všetkých zisťovaných aspektoch rastú
od najmladších vekových kategórií až po kategóriu 45 – 54 ročných,
kde kulminujú a začínajú klesať. Intenzívny pocit znevýhodnenia
v tejto vekovej kategórii môže mať veľa príčin, z ktorých kľúčová
môže byť určitá kumulácia povinností spojených s výchovou detí a ich
finančným zabezpečením, ako aj relatívna deprivácia z mladších
a lepšie zaplatených kolegov. Oporu pre toto tvrdenie nachádzame
aj v príjmových štatistikách jednotlivých vekových skupín. Finančné
ohodnotenie zamestnancov na Slovensku rastie až po kategóriu 45 –
54 rokov, v ktorej je nižšie ako u zamestnancov mladších ako 45 rokov.
Ako naznačujú zistenia z Českej republiky, toto zistenie by nemuselo
byť slovenským špecifikom.

Prevažne negatívny názor na zjednotenie veku odchodu
do dôchodku sprostredkúvajú stanoviská mužov aj žien. Odmietanie
zjednotenia veku odchodu do dôchodku závisí vo významnej miere tiež
od počtu detí – respondenti s dvomi a viac deťmi patria medzi jeho
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najväčších odporcov. Naopak, prívrženci tohto opatrenia pribúdajú
s rastúcim vzdelaním, čo pravdepodobne súvisí s menšou fyzickou
náročnosťou profesií vyžadujúcich vyššie vzdelanie, ako aj s odlišným
vzťahom zamestnania a osobnej identity vzdelanejších ľudí. 

Podľa respondentov je zvýšenie počtu pracovných miest
najlepším opatrením na riešenie situácie nezamestnaných. Úlohu
vzdelávania a rekvalifikácie silnejšie akcentujú predovšetkým
vysokoškoláci, no aj oni za najdôležitejšie považujú zvýšenie počtu
pracovných miest.  

Adresátmi pozitívnej diskriminácie by podľa respondentov mali
byť najmä zdravotne postihnutí ľudia a dôchodcovia. Najmenej by
respondenti dočasné vyrovnávacie opatrenia chceli uplatňovať voči
azylantom, ľuďom liečiacim sa zo závislostí a obyvateľom rómskych
osád. Pohľad na odpovede podľa demografických znakov naznačuje
istú tendenciu pomôcť skupine, ktorej som členom (dôchodcovia
dôchodcom, mnohodetné rodiny rodinám s viacerými deťmi a pod.).
Zároveň vidíme jasný odstup od azylantov, ľudí liečiacich sa zo závis-
lostí a obyvateľov rómskych osád oproti ostatným potenciálnym
adresátom pomoci. Na hranici štatistickej významnosti je zistenie, že
relatívne najväčšiu ochotu pomôcť obyvateľom rómskych osád pre-
javujú obyvatelia Bratislavy a Košíc. 

Na záver môžeme povedať, že pocit, že muži to majú v živote
ľahšie, s ktorým súhlasia príslušníci obidvoch pohlaví, vo veľkej miere
vychádza práve z pocitu znevýhodnenia žien na trhu práce, na ktorom
sa tiež väčšinovo zhodujú ako muži, tak aj ženy. Pocit ťažšieho údelu
žien súvisí zrejme najmä s materstvom,  bezdetné ženy sa menej často
cítia byť voči mužom znevýhodnené. Určitú nádej vzbudzuje zistenie,
že rastie počet ľudí, ktorí majú pocit, že ženy za svoje práva bojujú.
Na druhej strane však optimizmus kalí zistenie, že nielen poradie, ale
ani intenzita vnímania problémových oblastí sa za posledné štyri roky
prakticky nezmenila. Varovaním je tiež, že ženy nielen menej často
disponujú informačnými technológiami, ale aj keď majú možnosť,
menej často ich využívajú v porovnaní s mužmi. Táto skutočnosť môže
ženy znevýhodňovať napríklad pri hľadaní práce alebo pri prijímaní
do zamestnania.



Zistenia nášho výskumu naznačujú potrebu intenzívnejšie riešiť
znevýhodnenie žien na pracovnom trhu a osobitne žien – matiek, ktoré
najčastejšie zažívajú pocity znevýhodňovania v práci. Naše zistenia
odhaľujú tiež problém potenciálnej diskriminácie určitých vekových
kategórií na trhu práce nezávisle od pohlavia. Naznačujú tiež potrebu
zvýšiť ochranu zamestnancov v „citlivej” vekovej kategórii 45 až 54
rokov.
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Rovnosť príležitostí z hľadiska realizácie
politiky zamestnanosti1

Magdaléna Piscová

Problematika rovnosti príležitostí pre mužov a ženy, alebo inými slova-
mi tiež rodová rovnosť, sú pojmy, ktoré sa postupne začínajú
udomácňovať nielen v našom slovníku, ale  aj v každodennom živote.
Táto téma začína nadobúdať svoje miesto aj v politickej agende,
do ktorej prináša nové témy a nové pojmy, a to nielen u nás, ale
najmä v agende Európskej únie. Rodová rovnosť sa stala dôležitým
politickým nástrojom na dosahovanie spravodlivej a prosperujúcej
spoločnosti a nie náhodou sa v súčasnosti nachádza takmer
vo všetkých dokumentoch a deklaráciách Európskej únie. Určitým
míľnikom na ceste k rodovo spravodlivej spoločnosti bola Amster-
damská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1999. Amster-
damská zmluva formulovala potrebu podpory rodovej rovnosti, a táto
úloha sa stala jednou z dôležitých úloh Európskej únie. Odvtedy sa
rodová rovnosť stala organickou súčasťou všetkých jej opatrení
a politík, ktoré sú v rôznom stupni záväzné  pre jednotlivé členské kra-
jiny, a teda aj pre našu republiku.

Rodová rovnosť ako princíp a cieľ
Pozornosť venovaná rodovej rovnosti nie je samoúčelná. Potrebu pod-
pory rodovej rovnosti   možno definovať na jednej strane v súradni-
ciach posilňovania demokracie a demokratických princípov, medzi
ktorými rovnosť medzi pohlaviami predstavuje jeden z najdôležitejších
princípov a ukazovateľov stupňa rozvoja demokracie v danej
spoločnosti. Na druhej strane je rodová rovnosť spojená  s výzvami
ďalšieho rozvoja a trvalého ekonomického rastu. Doteraz azda
najzreteľnejšie boli tieto výzvy  formulované v revidovanej Lisabonskej
stratégii, ktorá spája ďalší rozvoj Európy s vytváraním nových
a lepších pracovných miest. A práve rodová rovnosť a rodová politika
patria k najdôležitejším nástrojom pre napĺňanie týchto nových výziev
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pracovného trhu. Rodová politika totiž prispieva k rastu zamestnanos-
ti, a tým aj k celkovému ekonomickému a sociálnemu rastu. Ako
uvádza „Správa o rovnosti medzi mužmi a ženami”, ktorú vydala
Európska komisia v roku 2006, tri štvrtiny nových pracovných miest,
ktoré vznikli v Európe v uplynulých piatich rokoch, boli obsadené žena-
mi. Veľké rozdiely medzi mužmi a ženami na trhu práce ako v horizon-
tálnej (medziodvetvovej) rovine, tak i vertikálnej rovine (nízke
zastúpenie žien na vyšších a riadiacich pozíciách) naznačujú, že 
v Európe stále pretrváva nedostatočné využitie produktívneho poten-
ciálu žien, ktorý je aj z hľadiska kvalifikačných parametrov plne
porovnateľný s mužmi. Príčin tejto nelichotivej skutočnosti je
samozrejme viacero. K najzávažnejším určite patrí nerovnováha medzi
prácou a rodinou, alebo inými slovami problém zosúladenia pracov-
ného a rodinného života. Tento problém má aj svoje ďalekosiahle
dôsledky, pretože častokrát núti ľudí, predovšetkým ženy, rezigovať
na jednu z týchto oblastí života. Často je to rodina, ktorá buď vôbec
nevznikne alebo zostáva iba pri jedinom dieťati. A ako vieme, nízka
pôrodnosť ide ruka v ruke so starnutím populácie, ktorá v Európe začí-
na nadobúdať veľmi silný trend a ohrozuje únosnosť sociálnych sys-
témov....

Aj keď sa v rovnosti žien a mužov v EÚ a aj u nás dosiahli
v posledných rokoch dobré výsledky – príkladom môže byť prijatá le-
gislatíva v tejto oblasti, v praxi stále pretrvávajú mnohé nerovnosti. Aj
preto Európska komisia prijala v apríli 2006 tzv. Cestovnú mapu
rovnosti medzi mužmi a ženami 2006 - 2010 (A Roadmap for equality
between women and men 2006 - 2010), ktorá má slúžiť ako určitý
manuál pre jednotlivé členské krajiny na dosahovanie autentickej
rovnosti medzi oboma pohlaviami. Oblasť práce zohráva kľúčovú
úlohu, pretože práca prináša ekonomickú nezávislosť a pomáha
narúšať, či dokonca eliminovať zakorenené rodové stereotypy.

Niekoľko faktov o situácii žien na pracovnom trhu 
na Slovensku a v Európe
Ženy sa na Slovensku podieľajú na celkovom počte ekonomicky
2 Miera zamestnanosti je podiel zamestnaných osôb (v tomto prípade žien) z celkovej
populácie (v tomto prípade všetkých žien) v ekonomicky aktívnom veku. Uvádzané štati-
stické údaje sú prevzaté z publikácie Eurostatu „Indicators for monitoring the Employ-
ment Guidelines 2006 compendium“, Latest update 01/08/2006.



aktívnych osôb takmer 45 percentami. Miera zamestnanosti2 žien sa
pohybuje na úrovni 51-52%, pričom u mužov sa pohybuje v intervale
62-64%. U žien je to hodnota, ktorá sa nachádza výrazne pod úrovňou
cieľov Lisabonskej stratégie, ktorá mieru zamestnanosti žien  definuje
na úrovni 60%. Treba dodať, že miera zamestnanosti žien v posled-
ných rokoch zaznamenala mierny pokles, a to najmä v dôsledku
predlžovania doby prípravy na povolanie a aj kvôli miernemu nárastu
počtu žien na materskej a rodičovskej dovolenke. Osobitne ne-
priaznivá situácia je v skupine starších žien nad 55 rokov, kde miera
zamestnanosti u týchto žien sa pohybuje iba na úrovni okolo 15%.
V porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ (priemer za všetky
členské krajiny  v roku 2005 bol 33,8%) je to po Malte druhá najnižšia
miera zamestnanosti v krajinách EÚ. Z hľadiska trendu je však po-
trebné dodať, že zamestnanosť sa v tejto vekovej skupine starších
žien (podobne aj u mužov) oproti roku 2000 mierne zvýšila.

Nezamestnanosť u žien sa na Slovensku pohybuje mierne
nad úrovňou nezamestnanosti mužov a podobne ako v prípade
celkovej nezamestnanosti patrí k najvyšším v Európe. V roku 2005
bola podľa údajov Eurostatu na úrovni 17,3%, čo bolo približne
o 2 percentuálne body viac ako u mužov. Problémom je, že postupný
pomalý pokles v krátkodobej nezamestnanosti je sprevádzaný náras-
tom dlhodobej nezamestnanosti, v ktorej opäť mierne prevažujú ženy.
V roku 2005 bolo na Slovensku z ekonomicky aktívnej populácie žien
12,3% nezamestnaných dlhšie ako rok a v prípade mužov to bolo
11,3%. Osobitne problematická je skupina veľmi dlhodobo nezamest-
naných, t.j. tých, ktorí sú nezamestnaní dlhšie ako 4 roky. Táto
skupina predstavuje viac ako 40% zo všetkých nezamestnaných ľudí.
V absolútnych číslach bolo v 1. kvartáli 2005 viac ako 4 roky nezamest-
naných 65 300 mužov a 59 400 žien.3 V podstate ide o skupinu ľudí,
ktorí sú prakticky vylúčení z trhu práce.

K často spomínaným problémom trhu práce patria rozdiely
v odmeňovaní mužov a žien. V priemerných číslach predstavuje mzda
ženy na Slovensku iba asi 76% mzdy muža. Tento rozdiel je veľký
a  variuje najmä podľa odvetví, profesií, stupňa vzdelania, ale aj podľa
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veku, príp. ešte iných ukazovateľov. Aj preto je  potrebné  analyzovať
ho vždy  podľa konkrétneho kontextu.  Napríklad je známe, že ženská
pracovná sila sa kumuluje prevažne v odvetviach slabo platených, že
ženy celkove nedosahujú, napriek svojim kvalifikačným parametrom,
funkčné zaradenie mužov a že ich kariérny postup je ovplyvňovaný
fungovaním  tzv. skleneného stropu. Posledné detailné analýzy ukazu-
jú, že nerovnosť v odmeňovaní  je viac výsledkom týchto, dalo by sa
povedať „externých“ faktorov, a v prípade, že sa ženy dostanú
na porovnateľne rovnaké miesta ako muži, tak platový rozdiel medzi
nimi sa zmenšuje.4

Problém nerovnakého odmeňovania sa prejavuje predovšetkým
v súkromnom sektore, v ktorom sú rodové rozdiely najvýraznejšie.
V súčasnosti sa pracovný vzťah a dojednávanie pracovných pod-
mienok realizuje vzájomnou dohodou zamestnanca a zamestnávateľa.
Vstupovať do ich vzájomného vzťahu by sa mohlo  vnímať ako veľmi
nežiaduci fenomén. Za predpokladu dodržania relevantných usta-
novení Zákonníka práce vzhľadom na mzdy, je na zamestnancovi, za
akú mzdu je ochotný pracovať. Viaceré  výskumy,  ako aj zistenia
kontrol inšpektoriátu práce preukázali vyššiu ochotu žien pracovať aj
za nižšiu mzdu, ako by zodpovedalo ich kvalifikácii. 

Nižšia zamestnanosť žien na Slovensku v porovnaní s ostatnými
krajinami EÚ je do veľkej miery spôsobená problémom zlaďovania
práce a rodiny. Rodičovstvo – a osobitne u žien - vplýva na zamest-
nanosť veľmi  negatívne. Rozdiel v zamestnanosti žien bez detí
a s deťmi do 6 rokov veku je u nás jeden z najväčších medzi členský-
mi krajinami EÚ. Na tento stav majú vplyv okrem nedostatočných
služieb pre rodinu  aj také faktory, ako je možnosť flexibilného pracov-
ného času alebo možnosť práce na skrátený pracovný úväzok. Prácu
na skrátený pracovný úväzok využíva u nás extrémne málo ľudí, pri-
bližne 2% zamestnancov, z čoho asi 1,9% sú ženy. Nárast počtu miest
na skrátený pracovný úväzok je veľmi  nepatrný. Ročne pribudne iba
asi 2 000 takýchto miest. V niektorých regiónoch Slovenska takáto
možnosť práce ani neexistuje.

4 Zdroj: BAŠŤOVANSKÝ, T.: Rodový rozdiel v SR. Prezentácia na seminári „Rozdiely
v odmeňovaní žien a mužov v krajoch SR“, Nitra, apríl 2006. 



S vedomím, že problémov na trhu práce, ktoré sú viac či menej
previazané s rodovou rovnosťou, je veľmi veľa, sme pristupovali aj
ku koncipovaniu výskumu. V záujme obsiahnutia čo najširšieho spek-
tra problémov sme celý výskum rozdelili na kvantitatívnu a kvalitatívnu
časť výskumu. V rámci kvalitatívnej časti sme použili viaceré nástroje.
Jedným z nich boli aj tzv. hĺbkové rozhovory s expertmi trhu práce,
o ktorých budeme informovať v nasledujúcom texte.

Metodika výskumu
Oblasť, v ktorej  je potreba uplatňovania princípu rodovej rovnosti
azda najsilnejšia, je oblasť práce. Cieľom kvalitatívnej časti výskumu
bolo preto získať, pokiaľ sa dalo, detailné a špecifické informácie
o uplatňovaní rodovej rovnosti na trhu práce z pohľadu ľudí, ktorí sa
profesionálne zaoberajú implementáciou politiky zamestnávania v kaž-
dodennej praxi,  alebo minimálne prichádzajú s ňou vo svojej práci
do každodenného kontaktu. Informácie sme získavali od tzv. expertov
a expertiek vo vytipovaných lokalitách. Typ informácií, ktoré sme od
nich získali, majú síce obmedzenú výpovednú hodnotu pre danú lokali-
tu, resp. región, ale práve takáto hĺbková sonda, resp. ich konfrontá-
cia  môže pomôcť odhaliť zásadnejšie problémy vo fungovaní trojuhol-
níka jednotlivec – zamestnávatelia – úrady  práce, príp. obec. Aj preto
sme v záujme prekonania lokálneho pohľadu výber expertov situovali
do šiestich okresov tak, aby proporčne bolo zastúpené územie západ-
ného, stredného a východného Slovenska. V našom prípade sme
vybrali Nitriansky, Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj.
V ďalšom kroku bol uskutočnený výber okresov, ktorý tiež nebol
náhodný. Vychádzali sme pri ňom z aktuálnych údajov o nezamest-
nanosti v jednotlivých krajoch, pričom výberovým kritériom bola výška
nezamestnanosti. V každom kraji boli vybraté dva okresy – jeden
s najvyššou a jeden s najnižšou mierou nezamestnanosti.
Do výberovej vzorky sa tak dostali experti z týchto okresov:

• Nitriansky kraj: okres Nitra a okres Levice

• Banskobystrický kraj: okres Banská Bystrica a okres Rimavská Sobota

• Prešovský kraj: okres Prešov a okres Stropkov
Vo všetkých krajoch bol okres s najnižšou mierou nezamestnanosti
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zároveň aj sídlom okresu. 
Výber expertov prebiehal po viacerých líniách. Najdôležitejšiu

úlohu pri výbere zohrali Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Na zá-
klade kontaktu s vedúcimi predstaviteľmi (obvykle riaditeľmi) Úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny a  ich odporúčania bol uskutočnený
výber expertov. Títo boli prevažne pracovníkmi úradov, avšak
neobmedzili sme sa iba na nich. Vzhľadom na  nevyhnutnú spoluprácu
úradov práce s predstaviteľmi samosprávy napríklad pri aktivačných
prácach, v niektorých okresoch sme sa obracali aj na starostov, resp.
ich blízkych spolupracovníkov. V prípade okresov s vysokým podielom
rómskej populácie sme zahrnuli medzi expertov aj aktivistov a ľudí
z tretieho sektora, ktorí majú aktuálne skúsenosti s rómskou populá-
ciou. V každom okrese boli vytipovaní piati experti, takže celkovo bolo
vo výskumnej vzorke 30 expertov. Hĺbkové rozhovory podľa vypraco-
vanej osnovy realizovali externí spolupracovníci,  ktorí vo väčšine prí-
padov pochádzali z daného regiónu. Rozhovory sa realizovali v mesia-
coch máj – jún 2006. Dĺžka  hĺbkového rozhovoru sa pohybovala
v intervale 50 – 90 minút. Rozhovor bol štrukturovaný do týchto,
na seba nadväzujúcich častí, resp. okruhov: 
• celková situácia na trhu práce v okrese, 
• úspešnosť umiestňovania nezamestnaných na trhu prác a skupiny 

najviac ohrozené nezamestnanosťou 
• prax Úradov práce, rodiny a sociálnych vecí v styku 

s nezamestnanými a využívanie nástrojov aktívnej politiky trhu 
práce s dôrazom na ženy

• dopad nezamestnanosti na sféru rodiny
• potenciály a možnosti zlepšenia situácie v zamestnanosti 

a osobitne žien.

1. Celková situácia v nezamestnanosti 
v sledovaných okresoch

Situácia v nezamestnanosti vo všetkých okresoch, ktorých sídlo bolo
zároveň sídlom kraja, bola  hodnotená pomerne pozitívne. Spoločným
znakom bolo, že zamestnanosť v týchto okresoch bola saturovaná
najmä vďaka inštitúciám verejnej a štátnej správy, v ktorých prevažne
pracujú ženy. Nie ojedinele  subjekty verejnej a štátnej správy pred-



stavujú dominantných zamestnávateľov v danom regióne. Príkladom
dominantného zamestnávateľa je napríklad v okrese Banská Bystrica
Roosweltova nemocnica, a to  napriek tomu, že redukovala počet
zamestnancov. Pracuje v nej približne 2500 zamestnancov, medzi
ktorými sú prevažne ženy. Podobne aj v ostatných štátnych a ve-
rejných inštitúciách  pracujú prevažne ženy,  a tak sa v týchto okre-
soch  problém rodovej nerovnosti na trhu práce nevnímal ako veľmi
akútny či vyžadujúci si osobitnú pozornosť. Kým v okresných mestách
experti hodnotili situáciu v zamestnanosti pomerne priaznivo, upo-
zorňovali na výrazný rozdiel oproti situácii mimo okresného mesta.
Okrem  menšieho počtu pracovných príležitostí mimo okresných miest
upozorňovali na fakt, že  dochádzka za prácou predstavuje pre mno-
hých veľký problém, a to ako z finančného, tak i časového hľadiska.
Za únosnú mieru dochádzky považujú hranicu 20 kilometrov.

Po roku 1989 došlo vo všetkých okresoch k výrazným zmenám
v štruktúre zamestnávateľov. Najväčší odlev pracovných miest prinies-
lo najmä zrušenie a reštrukturalizácia bývalých veľkých podnikov,
ktoré v mnohých prípadoch takmer dominantne zabezpečovali zamest-
nanosť v danom regióne. Kým v krajských mestách sa zamestnanosť
udržala aj vďaka spomínaným pracovným miestam v inštitúciách
verejnej a štátnej správy, v okresoch mimo krajských sídiel takáto
možnosť nevznikla. Niektorí naši experti z úradov práce aj sami prizná-
vali, že práca na novovznikajúcich úradoch bola aj pre nich osobne
riešením nezamestnanosti, v ktorej sa ocitli po zrušení svojich pred-
chádzajúcich zamestnávateľov. Mnohí z nich prišli pracovať na úrady
práce z výrazne odlišného prostredia.  

Rozdiely v nezamestnanosti v rámci okresu uvádzali experti
zo všetkých skúmaných okresov, aj keď uvádzané dôvody boli rôzne.
V Banskobystrickom kraji sú rozdielnosti determinované geografickými
podmienkami a  dostupnosťou sídiel. Tie sídla, ktoré sú z takýchto
dôvodov „odrezané” od okresného sídla, majú najväčšie problémy
v zamestnanosti. V Prešovskom okrese zasa so stúpajúcou
vzdialenosťou sídla okresu stúpa aj nezamestnanosť. Aj v tomto prí-
pade je doprava jedným z relevantných limitujúcich faktorov. V prípade
Nitrianskeho okresu, ktorý je charakteristický poľnohospodárstvom, bol
rozpad väčšiny poľnohospodárskych družstiev najzávažnejším
dôvodom poklesu pracovných miest na vidieku, ktorý sa nepodarilo
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kompenzovať. Podobne tomu bolo aj v okrese Rimavská Sobota. Zau-
jímavý bol názor experta z Prešovského kraja, ktorý upozornil na to, že
v obciach s tradíciou pracovať mimo miesta bydliska, najmä v Čechách,
už za bývalého režimu, sa ľudia prispôsobili novým podmienkam omno-
ho rýchlejšie, sú schopní hľadať a nájsť si prácu v zahraničí a z toho
dôvodu je v týchto obciach nezamestnanosť nižšia. Pre tých pracov-
níkov, ktorí po celý život pracovali na jednom mieste, je schopnosť
prispôsobiť sa novým podmienkam veľmi malá.

Masové prepúšťania, ku ktorým došlo vo väčšine okresov, postih-
li nielen málo  kvalifikovanú, ale niekde kvalifikovanú pracovnú silu.
V prípade Prešovského okresu došlo k masovému prepúšťaniu
a likvidácii predovšetkým tých podnikov, ktoré zamestnávali málo kva-
lifikovanú pracovnú silu. Tým došlo k vylúčeniu časti zamestnancov
z trhu práce, predovšetkým Rómov. „Niektorí dodnes nepochopili, že
štát už nezamestnáva tak ako za socializmu a že pracovať už nie je
povinnosťou. Časti ľudí tento systém vyhovuje, pochopili, že prežijú aj
bez práce a správajú sa podľa filozofie chudoby.” (Prešov)

Čo sa týka vývoja nezamestnanosti, vo všetkých okresoch exper-
ti uvádzali, že má mierne klesajúci trend. Vychádzali pritom z údajov
o evidovanej nezamestnanosti, ktoré vykazujú úrady práce podľa svo-
jej metodiky. Určitý podiel  na poklese evidovaných nezamestnaných
vidia experti okrem opätovnej reintegrácie časti nezamestnaných
na trh práce najmä v troch dôvodoch. Prvý dôvod súvisí s pracovnou
mobilitou najmä mladých ľudí do zahraničia, ktorá však má často iba
krátkodobý charakter. Druhým dôvodom je to, že  veľa ľudí využilo
možnosť predčasného dôchodku, ktorým si vyriešili problém straty
zamestnania. Tento spôsob volili najmä ženy. Tretí dôvod je pragma-
tický a spočíva v tom, že na rozdiel od minulosti nezamestnaní dostanú
od úradov práce iba zdravotné poistenie a doba nezamestnanosti sa
im už do odpracovaných rokov nezapočítava. To ich vedie k tomu, že
byť evidovaní úradom práce nepovažujú za zaujímavé. Na druhej
strane bolo možné vycítiť zo slov expertov aj určitú skepsu, či čísla
odrážajú realitu: „Čísla oproti predchádzajúcim rokom hovoria o po-
klese nezamestnanosti, ale zlé jazyky tvrdia, že tento výsledok sa do-
siahol len zmenou metodiky evidencie... Čísla o nezamestnanosti ho-
voria, že tá postupne klesá, ale otázkou je, či stúpa aj zamestnanosť.”
(Stropkov)



Nárast zamestnanosti v sledovaných okresoch spájali takmer všet-
ci experti s príchodom zahraničného kapitálu a zahraničných
investorov. Existujú viaceré pozitívne príklady už existujúcej
spolupráce, keď úrad práce dokonca pripravuje pre zahraničného
zamestnávateľa výberové konania a spolupracuje s ním aj v sociálnych
otázkach. Ako príklad možno uviesť Levice, kde pôsobí švédska firma
Nefa, ktorá vďaka svojmu dôkladnému sociálnemu programu postavi-
la aj pre ostatných zamestnávateľov v danom regióne latku
starostlivosti o pracovníkov pomerne vysoko. Na druhej strane sú prí-
klady, keď zahraniční investori aj s pomocou investičných stimulov
vybudovali a otvorili niektoré prevádzky, avšak po krátkej dobe ich
premiestnili (napr. na Ukrajinu) alebo v lepšom prípade ich prevádzku-
jú za iných ako  dohodnutých pracovných podmienok. Ako experti
upozorňovali, úrady práce nemajú v takýchto prípadoch nijakú
možnosť kontroly dodržiavania dohodnutých podmienok vo vzťahu
zamestnávateľ – zamestnanec. 

Experti sa zhodli v tom, že transformácia trhu práce zasiahla rov-
nako  mužov aj ženy  a že z hľadiska pohlavia neboli dôsledky trans-
formácie výrazne odlišné. Najvýraznejšie sa podľa nich  jej  dôsledky
prejavili na  nízko kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá bola  vytlačená
na okraj trhu práce. Vzhľadom na nízku úroveň vzdelania rómskej
populácie bola táto skupina  zasiahnutá  transformáciou  najviac.

2. Úspešnosť umiestňovania nezamestnaných 
na trhu práce a skupiny najviac ohrozené
nezamestnanosťou 

Úspešnosť umiestňovania záujemcov o prácu úradmi práce je veľmi
kolísavá. V najproblémovejších okresoch úspešnosť experti odhadovali
približne na 15%, v okresoch s nižšou nezamestnanosťou uvádzali
dokonca úspešnosť až 70%. Tieto údaje sú však veľmi približné, pre-
tože ako experti upozorňovali, programové vybavenie Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny a neprepojenosť jednotlivých systémov neu-
možňujú v súčasnosti adekvátne, a najmä objektívne vyhodnocovať
úspešnosť umiestňovania nezamestnaných na trhu práce. Tento uka-
zovateľ je sledovaný na základe spätnej väzby od klientov, ktorá nie
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vždy funguje, a tak sledované štatistické ukazovatele môžu byť
skreslené.

Dôležitú úlohu pri umiestňovaní nezamestnaných zohráva dĺžka
nezamestnanosti. V rámci celého Slovenska  nezamestnaní dlhšie ako
rok tvoria približne 68% z celkového počtu nezamestnaných, pričom
počet osôb nezamestnaných  dlhšie ako 2 roky vzrástol iba za minulý
rok o 4 100 osôb. Čím je človek dlhšie nezamestnaný, tým sú jeho
šance umiestniť sa na trhu práce menšie. Najčastejšie sa darí umiest-
niť tých, ktorí sú nezamestnaní menej ako 6 mesiacov. Potom už šance
výrazne klesajú, pričom ide prevažne  o ľudí s nízkym vzdelaním. Tí,
ktorí sú nezamestnaní viac ako 2 roky, sú už v podstate nezamest-
nateľní a ako pripomínali experti, poskytovať im ďalšie rekvalifikačné
kurzy by bolo neefektívne, lebo ich šance na trhu práce sú v podstate
nulové. V tejto skupine je zastúpenie Rómov mimoriadne vysoké.

Nerovnosť medzi mužmi a ženami v oblasti možnosti uplatnenia
sa na trhu práce je podľa výpovedí expertov pomerne výrazná. „Určite
viac príležitostí na zamestnanie majú muži, a to z toho dôvodu, že
môžu pracovať viac hodín, viac ako 8 hodín a môžu pracovať aj na
smeny” (Stropkov)... „Ženy majú sťažené podmienky a aj celkovo
umiestniť sa na trhu práce, a to najmä z dôvodu starostlivosti o deti ”
(Stropkov) ...„Muži sa lepšie uplatňujú na trhu práce, ženy bývajú aj
matkami, a preto ich zamestnávatelia považujú za rizikovejšie. Klient-
ky často priznávajú, že sa pri pohovore zamestnávatelia pýtajú aj na
budúce rodinné plány. Ženy sú v tomto jednoznačne znevýhodnené”
(Nitra). 

Azda najvýraznejšie sa znevýhodnené postavenie žien na trhu
práce prejavuje v prípade žien po materskej dovolenke. Táto skupina
žien je aj zákonom č. 5/2004 definovaná ako ohrozená skupina na trhu
práce. „Hlavne keď skončia rodičovskú dovolenku, tak väčšinou ich už
zamestnávateľ nezoberie po rodičovskej dovolenke naspäť”(Rimavská
Sobota). Pri prijímaní do zamestnania sú vystavené  viacnásobnej
diskriminácii. Ženy po materskej dovolenke sú zamestnávateľmi
považované za rizikovú pracovnú skupinu, a to  jednak z dôvodu
potenciálnych absencií, jednak  aj kvôli tomu, že sú časovo málo fle-
xibilné a iba výnimočne ich možno zaradiť do prevádzok na smeny. Aj
absencia praxe z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky
oslabuje ich šance na pracovnom trhu: čím dlhšie žena zostáva



s deťmi doma, tým problematickejší je jej návrat na trh práce. Na
druhej strane však treba uviesť, že materská dovolenka, a najmä
dlhšia rodičovská dovolenka je často prekrytím, v lepšom prípade
preklenutím obdobia nezamestnanosti ženy. Oprávnene možno očaká-
vať, že zvyšovanie rodičovského príspevku bude posilňovať rozhodnu-
tie rodičov (obvykle žien) zostať doma s dieťaťom čo najdlhšie.
Z hľadiska šancí uspieť na trhu práce to však môže mať pre ženy
negatívne dôsledky. Ideálnym riešením je simultánne poberanie
rodičovského príspevku a výkonu zamestnania  (obvykle ženy), aj keď
na skrátený či flexibilný pracovný úväzok. Reálne je takýchto pracov-
ných príležitostí veľmi málo.

O tom, že problém návratu žien na trh práce je veľmi vážny
a rozšírený, svedčia aj údaje o dlhodobej nezamestnanosti na Sloven-
sku podľa vekových kohort. Najčastejšie zastúpenou vekovou
kategóriou medzi dlhodobo nezamestnanými sú ženy vo veku
maximálnej ekonomickej aktivity 30-34 rokov. V tejto vekovej kohorte
sú prevažne zastúpené ženy, ktoré by sa chceli vrátiť na trh práce
po naplnení svojich rodičovských funkcií a povinností, avšak
neúspešne. V sledovaných okresoch naši experti iba ojedinele uviedli
granty, resp. výzvy zamerané na cieľovú skupinu žien po materskej
dovolenke,  ktoré by im pomohli uľahčiť návrat na trh práce. Experti
sa zhodli   v tom, že významným prínosom by pre takéto ženy bola
možnosť  tzv. práce doma. Takúto možnosť zamestnávatelia však
poskytujú doteraz iba výnimočne. Len v  jednom okrese uviedli, že ak
žena vykonáva vysoko odbornú pracovnú činnosť, tak zamestnávateľ
jej umožní časť práce vykonávať aj v domácom prostredí (Prešov).

Ohrozenosť ľudí  na trhu práce sa najčastejšie spájala s ich
vekom, alebo inými slovami vek bol uvádzaný ako najčastejší diskri-
minačný činiteľ. Na otázku o možných ohniskách diskriminácie
uveďme ako príklad odpoveď vedúceho pracovníka úradu práce
z Nitry: „Vek je najdôležitejší činiteľ. A potom kvalifikácia. Pohlavie
ako problém nevidím. Jednoznačne sú najviac ohrození ľudia nad 40
rokov. Títo už nemajú možnosť uplatniť sa na trhu práce. Pomaly to
vyzerá tak, že ekonomický vek trvá od 30 do 40 rokov. Mladého
nezoberiem, lebo ešte nemá skúsenosti a staršieho nechcem, lebo nie
je pružný. Vôbec tomu nerozumiem, lebo takíto ľudia môžu byť plat-
nými zamestnancami.” V spomínanom zákone o službách zamest-
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nanosti sú definovaní ako ohrozená skupina uchádzači o zamestnanie
starší ako 50 rokov. Podľa výpovedí našich expertov sa však ukazuje,
že pomyselná hranica vekovej ohrozenosti sa v prípade mužov i žien
významne posunula smerom dole. Podľa nich ženy nad 40 rokov ani
po absolvovaní rekvalifikačných kurzov nemajú šancu sa uchytiť.
U mužov slúžia ako určitá náhrada, i keď veľmi dočasná, sezónne
práce, pri ktorých sú uprednostňovaní pred ženami. Podľa expertov
možno nepriaznivú situáciu starších ľudí na trhu práce riešiť pre-
dovšetkým ešte väčšou podporou ich samostatného podnikania, ako je
tomu doteraz. Dôležité je zvýšiť záujem starších ľudí o tento typ
práce. Najmä oblasť služieb poskytuje v tomto smere veľké možnosti.
Experti nepovažujú za perspektívne riešiť situáciu starších ľudí cez
osobitné stimulovanie zamestnávateľov, aby zamestnávali starších
ľudí. Zmena myslenia a prístupu k starším ľuďom bude trvať veľmi
dlho, pričom účinnosť nadštandardných stimulov býva veľmi
krátkodobá. Nehovoriac o tom, že by ponúknuté stimuly mohli byť aj
zneužité.

Osobitne vážnym problémom je umiestnenie na trhu práce ľudí
so zdravotným postihnutím. Experti – aj vzhľadom na  široké spektrum
ľudí s rôznym  zdravotným postihnutím – nešpecifikovali presnejšie ich
problémy.  Zhodli sa v tom, že možnosti zamestnávania takýchto ľudí
sú veľmi nedostatočné a tzv. chránených dielní je veľmi málo. Ani le-
gislatíva v oblasti podpory zamestnávateľov, aby zamestnávali ľudí
so zdravotným postihnutím, nie je dostatočne motivujúca. Vybavenie
podpory pri zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je pre
zamestnávateľov administratívne a časovo náročné, odrádza ich aj
slabá súčinnosť zainteresovaných subjektov.

Ak by sme chceli zhrnúť, tak  podľa názorov expertov možno
najohrozenejšie, resp. najrizikovejšie skupiny z hľadiska nezamest-
nanosti  definovať nasledovne: 
• ženy po materskej dovolenke
• ženy vo veku nad 40 rokov
• muži vo veku nad 50 rokov (ale často aj skôr)
• absolventi škôl a osoby s nízkym alebo neukončeným 

vzdelaním (medzi nimi vysoký podiel rómskej populácie)
• občania so zdravotným postihnutím.

Uvedené kategórie ľudí najviac ohrozených nezamestnanosťou do



veľkej miery kopírujú skupiny tzv. znevýhodnených uchádzačov, ktoré
sú definované v zákone o službách zamestnanosti (§ 8). V zákone je
definovaných viacero  skupín znevýhodnených uchádzačov o prácu.
My vzhľadom na limity vypovedacej schopnosti zozbieraného empi-
rického materiálu uvádzame iba tie skupiny, ktoré rezonovali
vo výpovediach najčastejšie a vo viacerých súvislostiach. Pozornosť si
zasluhuje poznanie, že znevýhodnenie z dôvodu veku nastupuje oveľa
skôr ako uvádza spomínaný zákon. Vekové znevýhodnenie má takmer
„univerzálnu“ platnosť, alebo inými slovami existuje nielen u mužov
a u žien, ale aj bez rozdielu vo všetkých regiónoch Slovenska. Oso-
bitne nepriaznivá je skutočnosť, že dlhodobou nezamestnanosťou sú
postihnuté skupiny vo veku potencionálne najvyššej ekonomickej
aktivity, t.j. 35-50 rokov. 

3. Prax Úradov práce, rodiny a sociálnych vecí 
v styku s nezamestnanými a využívanie 
nástrojov aktívnej politiky trhu práce  
s dôrazom na ženy

Úrad práce ponúka toho toľko... až na tú prácu.
(expert Banská Bystrica)

Táto časť rozhovorov priniesla veľmi rozdielne výpovede od jed-
notlivých expertov. Do značnej miery je to pochopiteľné, pretože tento
okruh rozhovoru mapoval prácu samotných expertov a inštitúcií,
v ktorých pracujú. Experti vo svojich výpovediach prejavili veľmi
rozdielnu mieru osobnej účasti a angažovanosti pri riešení problémov
nezamestnanosti. 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú definované zákonom
č. 5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti, ktorý zároveň  upravuje
postup ich práce v styku s uchádzačmi o zamestnanie, resp.
s nezamestnanými. Rozdiely sa prejavili najmä vo vnímaní postavenia
úradov práce vo vzťahu k verejnosti, ako aj k úlohám, ktoré  plní a mal
by plniť. Odlišné názory boli do veľkej miery podmienené aj tým, na
ktorom úseku experti pracovali; či v oblasti sprostredkovateľských
služieb zamestnanosti, v oblasti poradenstva či v oblasti sociálnych
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vecí. Názory expertov možno zadeliť do troch názorových skupín.
V prvej skupine sa ocitli názory, ktoré by sa dali označiť ako veľmi
triezve, ktoré zdôrazňujú sprostredkovateľskú funkciu úradov práce.
„Skutočne sa preceňuje postavenie úradov práce. Úrady práce nie sú
postavené do roviny tvorcu pracovných miest, my môžeme iba
sprostredkovať, vyhľadať, motivovať zamestnávateľa cez nástroje.
Ale hlavne to musia vytvárať ekonomické rezorty a ekonomická
klíma... Úrad práce je len výstup tých problémov, ktoré začínajú
niekde inde” (Banská Bystrica). Experti sa takmer bez výnimky zhodli
v tom, že účinnému fungovaniu úradov ako sprostredkovateľov pra-
covných príležitostí veľmi uškodilo to, že platný zákon o službách
zamestnanosti nedáva zamestnávateľom povinnosť nahlasovať
úradom voľné pracovné miesta. Považujú to za veľké oklieštenie ich
činnosti. Tento nedostatok v niektorých okresoch nahrádzajú pravidel-
nými osobnými návštevami pracovníkov úradu u zamestnávateľov
(napr.v Leviciach, Nitre). 

Druhú skupinu názorov, ktoré vnímali úlohu úradov práce omno-
ho širšie a zdôrazňovali najmä individuálny prístup, prezentovali pre-
dovšetkým experti - pracovníci služieb odborného poradenstva. Títo
chápali nezamestnanosť u svojich klientov  nielen ako stratu zamest-
nania v dôsledku napríklad prepúšťania, ale aj ako výsledok možných
osobných či iných problémov.  Práca na individuálnych plánoch totiž
pomáha odhaľovať, že nezamestnanosť nemusí byť len dôsledkom
faktu straty zamestnania, ale že sa za stratou zamestnania  môžu skrý-
vať aj iné okolnosti, a to či už osobnostné,  rodinné a pod.  Pracovní-
ci úradov tak okrem problému návratu na trh práce mnohokrát
pomáhajú nezamestnanému klientovi riešiť problémy aj v iných oblas-
tiach: „My sme vlastne taká záchranná služba. My si toho klienta
z chodby zoberieme a postaráme sa o neho... A máme aj úspešnosť,
že sme umiestnili dve matky, ktoré dlhé roky, 20 rokov boli týrané
a umiestnili sme ich aj s deťmi a našli sme im prácu. Aj keď to nie je
veľa, ale sme hrdí, že sa nám podarilo ich odhaliť a pomôcť im”
(Nitra). Tento postoj ukazuje, že agenda, ktorú riešia v súvislosti
s individuálnymi plánmi, často presahuje oblasť práce a zasahuje nie-
len do oblasti sociálnej, ale aj zdravotnej.

Tretia skupina názorov bola veľmi kritická k  práci úradov práce



a k ich pôsobeniu ako sprostredkujúceho činiteľa na trhu práce. Také-
to kritické hlasy sa objavovali najmä v okresoch s nadpriemernou
mierou nezamestnanosti. Nie je to náhodné, pretože možnosti týchto
úradov sprostredkovať prácu sú limitované, čo u niektorých pracov-
níkov oprávnene vyvoláva frustráciu z vlastnej práce. V najkoncen-
trovanejšej podobe bol takýto kritický postoj obsiahnutý v názore
experta z Prešova. Uvádzame ho v neskrátenej podobe, pretože veľmi
výstižne ukazuje na problémové miesta vo fungovaní úradov práce:
„Považujem za nezmyselné, ak úrad práce neponúka prácu a je evi-
denčným úradom. Mal by sa premenovať na evidenčný úrad pre
nezamestnaných. Samozrejme, nemalo by sa to zvrhnúť do podoby,
že nezamestnaní by dostávali na tácke ponuky na prácu. Úrad práce
by mal v prvom rade pružne reagovať na zmenené požiadavky trhu z
hľadiska kvalifikácie a množstva profesií. Na základe týchto vedomostí
a požiadaviek by mal pripravovať programy, ktoré by reflektovali
situáciu na trhu práce. Mal by zamestnávať ľudí, ktorí by nielen evi-
dovali nezamestnaných, ale individuálne by s nimi pracovali. Pri teraj-
šom stave nezamestnaných a pracovníkov úradu to asi nie je možné.
Bohužiaľ, asi neexistuje tlak ani koncepcia či vízia individuálneho prí-
stupu k človeku, ktorý stratil prácu a je v ekonomickej, sociálnej kríze
a stretne sa len so šikanovaním a ponižovaním. Už len pocit človeka,
ktorý stojí na chodbe pred dverami a vystavuje sa pohľadom ostat-
ných a verejne dáva na známosť všetkým, v akej je situácii, je pre
týchto ľudí nekonečne traumatizujúci. Bohužiaľ, v tejto rovine sa u nás
nerozmýšľa. Myslím si, že na úradoch sa porušujú základné ľudské
a morálne hodnoty.” 

Tento mimoriadne kritický postoj upozorňuje na viacero problé-
mov. V porovnaní s predchádzajúcou ukážkou, v ktorej bol zdôrazňo-
vaný práve individuálny prístup ku „klientom”, svedčí o tom, že prax
na jednotlivých úradoch je veľmi odlišná. Vzhľadom  na obmedzené
informácie musíme nechať bokom dôvody, pre ktoré je tomu tak.
Všeobecne priznávaným nedostatkom však bola odborná a personál-
na nepripravenosť Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon
konkrétnych foriem pomoci nezamestnaným a prebujnelá administrá-
cia. A aj keď sú mnohé formy pomoci (na rozdiel od minulosti) nároko-
vateľné zo zákona, výraznejší efekt zníženia nezamestnanosti
nenastal. 

93



94

Za osobitne dôležité považujeme to, že experti upozorňovali
na absenciu cielených  analýz trhu práce. A to ako z hľadiska aktuál-
nych, tak najmä potencionálnych požiadaviek, podľa ktorých by sa
pripravovali školiace programy pre nezamestnaných. Takáto požia-
davka nezaznela ojedinele. V záujme efektívneho fungovania sa
dožadovali týchto informácií  viacerí experti, ktorí problém posúvali aj
do širšieho kontextu školskej prípravy a spolupráce so školami. Ich
skúsenosti totiž ukazujú, že previazanosť medzi potrebami trhu  práce
a prípravou na školách je veľmi slabá.  Školy „produkujú” absolventov
v profesiách,  ktoré trh práce nepotrebuje a zbytočne sa plytvá zdroj-
mi. Na druhej strane je nedostatok vyškolených ľudí v iných profesiách
a úrad práce nemá zamestnávateľom koho ponúknuť. O tom, že je
možné dosiahnuť lepšie prepojenie školy a praxe, svedčí napríklad
pilotný projekt, do ktorého vstúpil Nitriansky samosprávny kraj
a stredné školy. Jeho cieľom bolo, aby školy lepšie kopírovali požia-
davky zamestnávateľov. Projekt iniciovali zamestnávatelia, ktorí
školám poskytovali aj rôzne formy podpory. Táto spolupráca sa ukáza-
la veľmi užitočná.  

Ponuky pracovných miest sa vo väčšine úradov pohybujú
v niekoľkých kategóriách a sú silne determinované regionálne. Ako
ukázal prieskum Strediska pre štúdium práce a rodiny,5 v krajoch
s nízkou nezamestnanosťou je relatívne najmenej tých uchádzačov,
ktorým nebola ponúknutá žiadna pracovná ponuka, a zároveň je aj
najnižší podiel tých, ktorým nejaké pracovné ponuky ponúknuté boli.
V týchto krajoch je trh práce  flexibilný a uchádzači o zamestnanie si
predovšetkým sami hľadajú pracovné možnosti. Podľa spomínaného
výskumu  v Bratislavskom kraji, kde je nezamestnanosť najnižšia, 1-2
pracovné ponuky dostalo iba 0,8% uchádzačov a 3-5 ponúk dostalo
iba 2,5% uchádzačov.  Na druhej strane v krajoch s vyššou nezamest-
nanosťou  narastá podiel tých, ktorým buď nie je poskytnutá žiadna
pracovná ponuka, ale rovnako rastie aj podiel tých, ktorým sú
ponúknuté  viaceré ponuky.  Podľa uvádzaného výskumu v Košickom
kraji, ktorý vykazuje najvyššiu nezamestnanosť, žiadna pracovná
ponuka nebola daná takmer tretine uchádzačov o prácu, štvrtine boli

5 HANZELOVÁ, E. – KOSTOLNÁ,  Z.: Služby zamestnanosti v nových podmienkach:
analýza implementačnej praxe. SPSPaR, Bratislava 2006, s.23.



ponúknuté viaceré pracovné miesta. 
Ako sa v našom výskume ukázalo, v ponuke sú predovšetkým

robotnícke profesie, ktoré sú ťažko obsaditeľné, pretože ide o ťažkú
manuálnu prácu,  slabo finančne ohodnotenú. Druhú skupinu  pred-
stavujú ponuky, kde sa kladú vysoké nároky na potencionálnych zá-
ujemcov z hľadiska ich vzdelanostnej úrovne, jazykových a počí-
tačových zručností a kompetencií. Tieto nároky obvykle spĺňa iba málo
záujemcov. Ďalšou relatívne významnou skupinou sú ponuky prác do
zahraničia. V prípade prihraničných okresov, ako sú Levice, Rimavská
Sobota, sú to ponuky práce v Maďarsku. Ľudia väčšinou za prácou
dochádzajú a nesťahujú sa. Podiel takto zamestnaných osôb je veľmi
významný a zamestnávateľmi podporovaný napr. aj tým, že zabez-
pečujú pre zamestnancov dopravu do zamestnania. Významným seg-
mentom pracovných ponúk sú ponuky do Českej republiky. Tieto sa
najviac využívajú tam, kde boli aj v minulosti ľudia zvyknutí dochádzať
za prácou do Čiech. Prácu v zahraničí omnoho viac využívajú muži ako
ženy. V prípade žien ide buď o ženy v mladšom veku bez záväzkov,
alebo o ženy s odrastenými deťmi.  

Dôsledky odchodu za prácou najmä mladých ľudí si už začínajú
v niektorých okresoch silne uvedomovať. Experti najmä z okresov
s vysokou nezamestnanosťou vyjadrili vážne obavy: „Je aj dobré
nabudiť mladých, že choďte si hľadať prácu inde, skúste sa tam aj
usadiť. No hej. Oni síce prácu získajú, ale tým pádom sa zasa zmení
charakter, štruktúra obyvateľstva v tomto regióne. A potom čo bude?
Odíde kúpna sila, nepríde sem nijaký zamestnávateľ, pretože si povie,
že je to prestarnutý okres. Takže sú to veľmi vážne veci na zamysle-
nie. A v tomto štádiu my v rámci trhu práce akoby sme mladých húfne
tlačili a už sa niekedy musíme zbadať, že trošku citlivejšie musíme
k tomu trhu práce pristupovať ” (Rimavská Sobota). Uvedený názor
správne upozorňuje na  možný vývoj v okresoch s vysokou nezamest-
nanosťou, v ktorých individuálne riešenie nezamestnanosti odchodom
do zahraničia môže byť v rozpore s perspektívou rozvoja daného
regiónu. Naozaj ťažko možno očakávať, že ak by sa aj po čase situá-
cia zmenila a vznikli by pracovné miesta, tak by sa mladá pracovná sila
do regiónu vrátila.  

Nesúlad medzi školskou prípravou a požiadavkami trhu práce,
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absencia analýz vývoja požiadaviek trhu práce predstavujú biele mies-
ta v politike zamestnanosti a predstavujú riziká nielen v súčasnosti, ale
najmä pre budúcnosť. Úloha vzdelania ako dôležitého identifikačného
znaku na trhu práce je pritom u nás značne pokrivená. Túto
pokrivenosť vidia experti v tom, že zamestnávatelia majú mnohokrát
prehnané požiadavky na vzdelanie uchádzačov. Vysokoškolské vzde-
lanie sa požaduje aj na miestach, ktoré by mohol obsadiť stre-
doškolák, avšak ponúkaný plat je pod úrovňou stredoškoláka. Je pri-
tom často úplne jedno, akú vysokú školu uchádzač má, rozhodujúce
je, že vlastní doklad o takomto vzdelaní.  

V prípade robotníckych profesií je situácia špecifická a problémom
je predovšetkým súlad medzi trhom práce a vzdelávaním. Kvalifiko-
vaných pracovníkov pre robotnícke profesie je takmer všade nedosta-
tok.  

V predchádzajúcej časti už bol spomenutý problém nesúladu
dopytu a ponuky na trhu práce  v súvislosti s príkladom pilotného pro-
jektu v Nitrianskom kraji. Na podobný problém nesúladu  sa zameral
vo svojich vyjadreniach aj  expert z úradu práce v Banskej Bystrici,
ktorý zároveň  naznačil, ako by sa mohol problém riešiť: „ ...nie je to
len problém Banskej Bystrice. My sme robili medzinárodnú burzu
práce, na ktorú nás vyzvali zahraniční investori, ktorí sú lokalizovaní
v Banskej Bystrici a jej okolí... signalizovali nám nedostatok kvalifiko-
vaných robotníckych profesií z oblasti kovoobrábačstvo. Čiže sú to
profesie, ktoré sú žiadané, ale na trhu práce sú nedostatočné. Tak isto
kvalifikovaní stavební robotníci... čiže vnímame tu taký nesúlad, ale to
je problém plošný, je to problém Slovenska. Lebo Slovensko naštarto-
valo cestu automobilového priemyslu a napriek tomu už nemáme pro-
fesne kvalifikovaných ľudí. Učňovské školy prestali kovoobrábačov
riešiť pred 15 rokmi a teraz je tu vákuum, a to sa okamžite prejavuje
v nedostatku. Školy prešli pod kraj, potom pod VUC-ky, nie je tam sys-
témová koncepčná práca, školy nemajú peniaze na kvalitné stroje,
ktoré potrebujú pre výuku. Do škôl sa hlásia zlí žiaci, tí najhorší,
pedagógovia sú takí, akí sú. Je to proces a problém, ktorý je potreb-
né riešiť. Úrad práce je len posledné ohnivko v reťazci, ktoré signa-
lizuje problém, ale nemôže ho vyriešiť. Keby firmy hneď signalizovali,
že v priebehu troch rokov potrebujú nárast takejto pracovnej sily,



napr. sto ľudí, lebo stará garnitúra odchádza, to by bolo fajn.”
Tento problém sa týka rovnako mužov, ako i žien, čiže z tohto

pohľadu má univerzálnu platnosť. V určitej podobe sa tento problém
zlaďovania ponuky a dopytu objavuje aj v prípade rekvalifikačných
kurzov a školení. Doterajšia prax umožňovala záujemcom  zúčastňo-
vať sa školení podľa ich záujmu a v podstate každý mohol ísť do kur-
zov aj opakovane, podľa vlastného uváženia. O kurzy bol medzi
nezamestnanými veľký záujem a bol to veľmi využívaný nástroj poli-
tiky trhu práce. V minulom roku  však došlo k zmene a záujemcovia
majú bezplatne iba prvý kurz, na ďalší si musia  doplácať 25% a na
ďalší 50%. V prípade niektorých kurzov  nejde o malé čiastky, nákla-
dy na jeden kurz sa pohybujú v intervale 4 až 25 tisíc korún. Možno
očakávať, že táto zmena mnohých odradí od  návštevy kurzov, a to aj
z toho dôvodu, že naň jednoducho nebudú mať finančné prostriedky.
Ďalší demotivujúci prvok je to, ak uchádzači o prácu vedia, že  napriek
absolvovaniu kurzu ponuku na prácu nedostanú.  

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ situácia v celoživotnom
vzdelávaní  a príprave dospelých nie je priaznivá. A to v prípade
zamestnaných osôb, ako aj v prípade osôb nezamestnaných. Podľa
údajov EUROSTATU6 bolo vo vekovej skupine 25-64 ročných zamest-
naných ľudí iba 5% mužov a 6,9% žien zapojených do nejakej formy
vzdelávania. V prípade rovnako starých osôb bez zamestnania to bolo
ešte menej – iba 1,5% mužov a 3,2% žien, ktorí sa zúčastnili nejakého
tréningu či školenia. Ako je z údajov zrejmé, podiel žien bol v oboch
prípadoch vyšší ako u mužov. Možno už iba doplniť, že rovnako
u mužov aj u žien to však boli údaje najnižšie spomedzi všetkých člen-
ských krajín. Možno z nich usudzovať, že v oblasti celoživotného
vzdelávania sú ešte veľmi veľké medzery a že sa  v nijakom prípade
nestalo integrálnou časťou každodennej praxe.7

Problém rekvalifikačných kurzov je aj vtom, že zamestnávatelia
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6 “Indicators for monitoring the Employment Guidelines 2006 compendium”, Latest
update 01/08/2006.
7 Najpriaznivejšie údaje o vzdelávaní a tréningoch vykazujú krajiny ako Veľká Británia,
Švédsko, a to ako v skupine zamestnaných, tak i v skupine nezamestnaných osôb.
V týchto krajinách je zapojená do vzdelávania približne tretina populácie. Zaujímavé je
pritom to, že ženy v týchto krajinách prevyšujú podiel mužov zapojených do vzdelávania
aj o vyše 10%.
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ich neakceptujú ako plnohodnotnú prípravu. Najmä v prípade servis-
ných a obslužných činností, ako je napr. kuchár, čašník, kaderníčka
a pod., uprednostňujú prax pred doplneným vzdelaním. Experti, ktorí
pracovali na úseku odborného poradenstva, zdôrazňovali význam  re-
kvalifikácie, ale najmä to, aby boli potreby „klientov“ správne identi-
fikované a aby bola podľa nich  nastavená aj ich ďalšia príprava.
Adresnosť prípravy vôbec sa ukázala ako určitý problém, ktorý
nakoniec vedie k tomu, že „nezamestnaní absolvovali už toľko školení
a rekvalifikačných kurzov, že sa napr. pri akomkoľvek výberovom
konaní členovia komisie čudujú, na čo všetko sa dá vystaviť papier”
(Stropkov). Financie z európskych fondov by sa mali prednostne využí-
vať na priamu podporu výrobnej činnosti. 

Aj keď je ponuka pracovných miest, ktoré môže úrad práce
ponúknuť, redukovaná tým, že im zamestnávatelia nemajú povinnosť
nahlasovať voľné pracovné miesta, určitou ponukou predsa len
disponujú, a to v závislosti od miestnych pomerov. Odmietnutie pra-
covnej ponuky môže znamenať vyradenie nezamestnaného z eviden-
cie úradu práce. Ako sa však ukázalo, prax úradov je dosť rozdielna
a v niektorých okresoch sa odmietnutie jednoznačne berie ako dôvod
na vyradenie, v niektorých okresoch sa dôvody odmietnutia viac
zohľadňujú a nie vždy to vedie k vyradeniu. 

Dôvody odmietnutia bývajú rôzne. Veľmi často je ponúkaná
neatraktívna ťažká manuálna práca. Takéto miesta  ostávajú veľmi
dlho neobsadené. Ďalším veľmi častým dôvodom je nízky zárobok.
Netýka sa to len ťažko obsaditeľných miest pre manuálnu prácu, ale
aj miest pre vysokoškolákov. Ponúkaný plat sa často pohybuje
vo výške  8000 korún, čo je vzhľadom na vzdelanie neprimerané.
Problém smennosti býva často dôvodom odmietnutia práce najmä
zo strany žien a osobitne žien s malými deťmi. Existuje veľmi malá
ochota flexibility ako zo strany zamestnávateľov, tak i zo strany žien
nájsť určité kompromisné riešenie. V skutočnosti je to  veľmi ťažké,
pretože neochota pracovať na smeny je zosilňovaná aj zlými pod-
mienkami dochádzky za prácou. V niektorých prípadoch sa podarilo
nájsť kompromisné riešenie v úprave pracovného času (napr. TESCO
Nitra). Odmietnutie pracovných miest býva časté najmä u menších
zamestnávateľov, ktorí majú povesť problémových zamestnávateľov. 



„O nich naši klienti vedia, akí sú. Medzi sebou si to nezamestnaní
povedia a tým pádom, keď robíme trh práce alebo výberové konanie
alebo na doporučenky, tak odmietajú, lebo zamestnávateľ má zlú
povesť... A to voľné miesto sa točí na našom zozname” (Rimavská
Sobota). Ako experti sami priznávajú, v takýchto prípadoch vzniká
problém, pretože odmietnutie práce z takéhoto dôvodu nemožno
akceptovať a pracovníka musia z evidencie vyradiť. Považujú to
za nespravodlivé, ale je to postup v zmysle zákona. 

Verejné služby zamestnanosti sú v našej spoločnosti novým
prvkom. Prvoradým predpokladom toho, aby dobre fungovali
a napĺňali ciele, pre ktoré boli zriadené, je dobrá spolupráca s klient-
mi založená na vzájomnej dôvere. Tohto problému sa dotkol už spomí-
naný výskum Strediska pre štúdium práce a rodiny.8 Ukázalo sa, že
dôvera vo verejné služby zamestnanosti nie je u nás veľmi vysoká.
Takmer tretina respondentov, ktorí boli nezamestnaní avšak neboli evi-
dovaní na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, uviedli ako hlavný
dôvod nespolupráce s nimi stratu dôvery, že im tento úrad nájde
prácu. Najmenšiu dôveru  prejavovali mladí ľudia vo veku do 25 rokov,
ktorí už dlhodobo patria k skupinám s extrémne vysokou nezamest-
nanosťou. V porovnaní s mužmi bola dôvera žien k úradom práce
vyššia. Strata dôvery vo verejné služby zamestnanosti bola výrazne
regionálne diferencovaná, a to bez ohľadu na výšku nezamestnanosti
v danom regióne. Paradoxne, ak porovnáme výsledky tohto výskumu
s výberom krajov, v ktorých sme robili expertné rozhovory, tak najviac
respondentov so stratou dôvery bolo práve v Nitrianskom, Ban-
skobystrickom a Prešovskom kraji. Tento fakt je však úplne náhodný
a v nijakom prípade  nemá akúkoľvek  spojitosť s kvalitou vybraných
expertov.

4. Dopad nezamestnanosti na sféru rodiny

Nezamestnanosť veľmi často vyúsťuje do situácie hmotnej núdze, keď
sú jednotlivcovi a jeho rodine poskytované rôzne dávky a príspevky
v hmotnej núdzi. Podľa v súčasnosti platného zákona okruh osôb
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spoločne posudzovaných s občanom v hmotnej núdzi zahŕňa  aj jeho
deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú vlastný príjem alebo majú príjem
iba na úrovni minimálnej mzdy. Táto situácia veľmi často nastáva
v prípade absolventov škôl. V roku 2005 bolo na Slovensku priemerne
mesačne evidovaných 175 746 poberateľov dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov.9 Ak si zoberieme počet poberateľov dávok spolu
s osobami, ktoré sú s ním spoločne posudzované (rodinní príslušníci),
tak priemerne mesačne bolo až 373 865 občanov riešených v systéme
pomoci v hmotnej núdzi. Tento počet predstavuje 6,9% z celkového
počtu obyvateľov Slovenska. Z celkového počtu poberateľov dávky
a príspevkov bolo 72,9% poberateľov evidovaných ako uchádzačov
o zamestnanie. Tieto údaje zreteľne vypovedajú o tom, že nezamest-
nanosť je v značnej miere aj  synonymom hmotnej núdze. 

Dĺžka nezamestnanosti má výrazný vplyv nielen na opätovné
zaradenie sa do pracovného procesu - pretože úmerne k dĺžke
nezamestnanosti dochádza k strate pracovných a profesných návykov
- ale aj na celkovú situáciu v rodine nezamestnaného.  

Podľa výpovedí expertov je v prežívaní situácie nezamestnanosti
pomerne veľký rozdiel medzi mužmi  a ženami. Aj keď ide o vysoko
individuálny problém, s prípustným zjednodušením možno povedať, že
ženy sú situáciou nezamestnanosti predsa len o niečo menej stigma-
tizované ako muži. Dôvodom môže byť zakorenený názor, že  pre ro-
dinu je primárne dôležité zamestnanie muža, muž je živiteľ rodiny,
kým zamestnanie ženy nie je až tak dôležité a  príjem ženy predstavu-
je pre rodinu iba akýsi doplnkový zdroj. Ďalším dôvodom môže byť aj
to, že ženy sa dokážu rýchlejšie a lepšie prispôsobiť novej situácii.
„Ženy sú práve tie, ktoré sa skôr so zmenou dokážu stotožniť, sú skôr
schopné ísť aj do inej práce, ktorú robili. Muži zlyhávajú v tomto
smere: ak som robil roky rokúce toto, tak iné robiť nebudem... A ak
nastane situácia, že muž ostane doma... myslím si, že pol roka je ešte
doba, kedy sa dá niečo urobiť. Ak sa ten pol roka prešvihne, tak padne
do stereotypu a už s tým nepohne. No a potom je problém v rodine a
muži sa väčšinou utiekajú k alkoholu. Čo je teda pochopiteľné, pretože
dosť ťažko zvládajú situáciu, že žena je živiteľkou rodiny. Vnímam to

9 Údaje sú prevzaté zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za
rok 2005, MPSVR SR, 2006.



tak, že ženy sú aktívnejšie ako muži a žena sa aj skôr dokáže postaviť
na nohy a tiež zobrať aj menej platenú prácu, aj prácu, ktorú predtým
nerobila” (Banská Bystrica). So stúpajúcou dĺžkou nezamestnanosti
problémy v rodinách akcelerujú. Na problémy vyplývajúce z ekono-
mického  diskonfortu  sa  postupne „nabaľujú“ aj problémy vzťahové,
narastanie konfliktov medzi partnermi, ktoré nedokážu riešiť, často
jeden z partnerov z pocitu viny odchádza od rodiny, nie sú ojedinelé
ani prípady domáceho násilia. Alkoholizmus  je bežný a spoločensky
tolerovaný fenomén. (Pozri napríklad aj predchádzajúci citát, ktorý
„zdôvodňuje” konzumáciu alkoholu u mužov.) Prostredie v takýchto
rodinách je veľmi demotivujúce pre výchovu detí. Dlhodobo nezamest-
naní rodičia nemajú nijakú motiváciu viesť svoje deti k zmysluplným
pracovným, resp. študijným aktivitám. Často práve negatívne
„povzbudzujú” deti k tomu, aby študovali: „Načo ti je škola? Veď aj tak
budeš nezamestnaný. Vidíš, ako som dopadol, darmo som študoval.” 

Podľa expertov je pokles motivácie študovať  u detí z rómskej
komunity evidentný. Kým ešte pred 10 rokmi boli učňovské školy plné
a mládež mala záujem získať výučný list, dnes je problém, aby
vychodili základnú školu. Keď je obec vzdialená od školy niekoľko kilo-
metrov, tak deti radšej zostávajú doma a končia už v štvrtej triede.
Rodičia  na upozornenia nereagujú, aj keď im pre záškoláctvo hrozí
po prvýkrát udelenie podmienečného trestu  a po druhýkrát už udele-
nie nepodmienečného trestu. „Kvôli deťom sa vždy tak snažíme za-
riadiť, aby išiel najprv jeden (rodič) a potom druhý. Aby deti zostali
doma. Lebo inak by sme tým deťom uškodili. Ani tej rodine by sa
nepomohlo tým, že idú obaja na výkon trestu” (Rimavská Sobota). 

Experti opakovane upozorňovali aj na to, že súčasný systém
sociálnych dávok je nastavený tak,  že nie je motivujúce pracovať. Pre
manželov, ktorí sú nezamestnaní, sa viac oplatí zostať obom doma
na sociálnych dávkach. Ak  jeden  získa prácu, tak druhý stráca nárok
na dávky a v konečnom dôsledku sa príjem rodiny zníži. V týchto pod-
mienkach je situácia detí mimoriadne nepriaznivá. Z roka na rok je
viac prípadov fyzického strádania detí, ktoré sú často pod vplyvom
hladu agresívnejšie, závidia spolužiakom, vyvolávajú konflikty, ubližu-
jú druhým. Tieto deti majú aj psychické problémy, pričom počet
takýchto prípadov sa z roka na rok zvyšuje. 
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V týchto podmienkach možno považovať zavedenie poskytovania
stravy pre deti, ktoré žijú v rodinách poberajúcich dávky v hmotnej
núdzi, za symbolickú cenu (1-5 Sk) za pozitívny krok. Je však zrejmé,
že poskytovanie stravy deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
čo často funguje ako hlavná motivácia pre návštevu školy, má iba situ-
ačný a krátkodobý efekt. V nijakom prípade však nemení (a nemôže
zmeniť) situáciu v týchto rodinách zásadnejším spôsobom.

Vo viacerých regiónoch experti poukazovali na to, že negatívne
dopady na rodinu a najmä deti sú posilňované aj nedostatkom
predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obecných
a mestských úradov. Tieto zariadenia boli často zrušené s odôvod-
nením nedostatku finančných prostriedkov na ich prevádzku.
Dochádzalo k tomu najmä  v lokalitách s vyššou koncentráciou
rómskeho obyvateľstva. Predškolské  zariadenia poskytovali možnosť
jazykovej predprípravy detí pred nástupom do škôl – čo je  v prípade
rómskych detí mimoriadne dôležité. Prax potvrdila, že takéto deti
lepšie zvládli učivo v nižších ročníkoch a neboli s nimi väčšie  problémy.
„V súčasnom období je situácia veľmi zlá, deti neovládajú jazyk, je
nedostatok rómskych asistentov na týchto školách a neraz je aj neo-
chota učiteľov urobiť v tomto smere viac, a to z dôvodu morálneho a
finančného ohodnotenia zo strany rezortu školstva” (Stropkov).
V tomto kontexte treba vítať zámer súčasnej vlády, aby návšteva
predškolského zariadenia bola povinná v poslednom roku pred nás-
tupom do školy. Vychádzajúc zo skúseností s povinnou školskou
dochádzkou, naplnenie tohto zámeru v praxi si bude vyžadovať
extrémne veľké úsilie a primerané inštitucionálne mechanizmy. 

Pri porovnávaní vplyvu nezamestnanosti na rómske a nerómske
rodiny sa experti zhodli v tom,  že nezamestnanosť má omnoho ne-
10 O tom, že nezamestnanosť v rodine je okolnosťou, ktorá môže  aj motivovať  ku zmene
existujúceho stavu, svedčí  pozitívny príklad poradenského centra  z okresu Rimavská
Sobota. V rámci klubu rómskych žien začali organizovať najprv jednoduché aktivity (napr.
varenie), neskôr učili ženy získavať komunikačné zručnosti, písať si žiadosti. Ženy mali
problémy v rodinách, postupne začali otvorene hovoriť aj o domácom násilí. V rámci pro-
jektu sa začali stretávať aj s rodinnými príslušníkmi, ktorí mohli vidieť, ako ženy rastú.
Ženy začali byť sebavedomejšie, začali si viac uvedomovať svoju hodnotu a to, že chcú
v živote viac ako len byť doma. Manželia ich postupne viac akceptovali. Ženy začali chá-
pať význam vzdelania a niektoré sa rozhodli študovať, jedna z nich dokonca v súčasnos-
ti študuje na vysokej škole. 



priaznivejší vplyv na integritu rodiny v nerómskych rodinách.10

V rómskych rodinách sa nezamestnanosť vníma viac či menej ako
štandardná situácia a nie ako mimoriadna a  existenciu rodiny ohrozu-
júca záležitosť. Okrem toho v rómskych rodinách relatívne dobre fun-
guje princíp solidarity širšej rodiny, i keď často za cenu narastania
veľkých dlhov. 

5. Potenciály a možnosti zlepšenia situácie 
v zamestnanosti a osobitne zamestnanosti žien

Možnosti zlepšovania situácie v zamestnanosti žien je potrebné vidieť
v kontexte celkovej zamestnanosti a situácie trhu práce. Navrhované
možnosti zlepšenia  zamestnanosti, ktoré uvádzali experti, boli  veľmi
rôznorodé. Väčšina návrhov vychádzala z poznania aktuálnych miest-
nych podmienok,  niektorí  zasadzovali svoje návrhy aj do širšieho
kontextu. Do určitej miery bolo prekvapujúce, že viacerí experti sa
nechceli, alebo presnejšie nevedeli sa k tejto téme vyjadriť. Väčšina
návrhov sa  v rôznych podobách opakovala vo viacerých regiónoch. 

Navrhované opatrenia možno rozdeliť  do dvoch skupín: jednak
sú to opatrenia cielené  na ženy, jednak opatrenia všeobecnej povahy.

Opatrenia cielené na ženy možno s prípustnou mierou
zjednodušenia označiť ako vyrovnávacie opatrenia. Experti pristupo-
vali k tejto téme veľmi opatrne a s rozličným stupňom zaujatia.
V niektorých okresoch potreba takýchto opatrení rezonovala omnoho
silnejšie (Prešov), v iných takáto potreba nebola deklarovaná.
(Levice). Možno povedať, že v zásade panoval súhlas s tým, že
vyrovnávacie opatrenia pre ženy by mali existovať, ale najmä vo veľmi
špecifických situáciách. Za takúto situáciu experti považovali situáciu
žien po materskej dovolenke a situáciu žien s malými deťmi, resp.
s deťmi do 10 rokov veku. Navrhované opatrenia pre túto skupinu žien
boli veľmi konkrétne a možno ich definovať nasledovne:

• umožniť takýmto ženám pracovať na skrátený pracovný úväzok 
s tým, že by dostávali (od štátu) doplatený rozdiel v mzde. 
(Je pozoruhodné, že o takejto možnosti  experti ani v jednom 
prípade neuvažovali, aby sa  mohla  týkať aj  mužov, resp. otcov 
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s malými deťmi)
• neviazať podporu pre zamestnávateľa iba na vytvorenie nového

pracovného miesta, ale aj na obsadenie už existujúceho pracovného  
miesta ženou po materskej dovolenke (poskytovať zamestnávateľovi 
nejakú formu bonusu)11

• vytvárať miesta na skrátený pracovný úväzok pre matky s deťmi, 
motivovať zamestnávateľov vytvárať takéto pracovné miesta. 

Ďalšie navrhované opatrenia boli cielené na všetky ženy, nielen
na matky s malými deťmi, aj keď hlavným zámerom  týchto opatrení
je lepšie zosúladenie práce a rodiny:  
• vytvárať pracovné príležitosti pre prácu doma, podporovať 

najmä možnosť práce formou teleworkingu
• vytvoriť legislatívne priaznivejšie prostredie pre ženu, ktorá sa chce

zamestnať ako SZČO, a to tak, aby sa posunula veková hranica
smerom nadol, ktorá by ženám umožnila skôr získať príspevok 
na podnikanie. 

Veľká pozornosť bola venovaná aj zlepšovaniu podmienok
na zosúlaďovanie práce a rodiny. V tomto smere existujú veľmi veľké
rezervy. Zamestnávateľov, ktorí by vychádzali v ústrety rodinám,
je zatiaľ veľmi málo. Určité náznaky zamestnávateľskej politiky ústre-
tovej k rodine sú častejšie u zahraničných zamestnávateľov. Problém
predškolských zariadení nie je v súčasnosti veľmi vypuklý v prípade
starších detí, avšak v prípade detí do troch rokov je situácia omnoho
horšia. Napokon  o nepriaznivej situácii svedčí aj údaj, podľa ktorého
bolo v roku 2002 v materských školách na Slovensku zaškolených
(minimálne 30 hodín týždenne) iba 45,3% detí, kým v Rakúsku to bolo
až 85% detí.

Úrady práce zaznamenávajú aj pomerne časté porušovanie
antidiskriminačného zákona, a to jednak pri nástupe do práce, ale aj
v priebehu zamestnania. Diskriminačné správanie je vo väčšine prí-
padov mierené proti ženám. Ženy však zo strachu pred následkami
radšej takého prípady neoznamujú. Niektorí experti v tejto súvislosti
navrhovali zriadenie antidiskriminačného inštitútu, ktorému by bolo

11 Pracovníci úradov práce upozorňovali, že paušálne príspevky na pracovné miesta sú pre
zamestnávateľov veľmi zaujímavé, lebo sú pre nich administratívne menej náročné.
Navrhované opatrenie by malo fungovať na  podobnom princípe. 



možné podávať informácie o diskriminačnom správaní na pracovisku
aj anonymnou cestou. Rovnako tiež upozorňovali na zneužívanie
zamestnávania pracovníkov nie formou pracovného pomeru, ale na
živnostenský list. Neexistujú mechanizmy, ktoré by zamedzovali
či kontrolovali využívanie tohto druhu zamestnávania, ktoré je výhod-
né pre zamestnancov, ale upiera zamestnávaným ich potencionálne
práva a ochranu.

Najčastejšie deklarovaným opatrením na zlepšenie zamestnanos-
ti, ktoré možno zaradiť medzi opatrenia s dlhodobým účinkom, bol prí-
chod silného investora do regiónu. Toto opatrenie odznelo vo všetkých
okresoch, v ktorých sa rozhovory uskutočnili. Aj keď sa príchod
investora považuje takmer za univerzálny liek na vyriešenie sociálnych
a ekonomických problémov regiónu, nie sú ojedinelé aj negatívne
skúsenosti so zahraničnými investormi. Tieto s týkali napríklad toho,
že úrady práce organizovali výberové konania uchádzačov pre
zahraničné firmy na  sľubované miesta, ktoré napokon nikdy nevznikli,
alebo fungovali iba veľmi krátku dobu. Iné negatívne skúsenosti ho-
vorili o tom, že úroveň ponúknutých miezd zahraničnými investormi
bola hlboko pod celoslovenským priemerom.  

Niektoré z navrhovaných možností zlepšenia situácie nemali
charakter konkrétnych opatrení. Išlo v nich skôr o to, dosiahnuť posun
v myslení a postojoch populácie. Týkalo sa to najmä zvyšovania
ochoty k pracovnej mobilite, ktorá je na Slovensku v pohľade exper-
tov všeobecne veľmi nízka. Neochota k mobilite za prácou je aj
jednou z prekážok vyššej flexibility pracovnej sily. Pripútanosť
k prostrediu, k bývaniu, k domu, k rodinným zväzkom  je veľmi veľká.
K mobilite za prácou však neprispieva ani súčasný trh s bytmi, ktorý
nie je veľmi rozvinutý, a navyše je deformovaný neprimeranými ce-
novými  rozdielmi medzi jednotlivými regiónmi. Napokon aj poskyto-
vanie príspevku na sťahovanie za prácou sa ukazuje ako jeden
z najmenej využívaných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
Dôvodom je okrem výšky príspevku, ktorý je veľmi nízky, aj adminis-
tratívna zložitosť a spôsob dokladovania podmienok jeho získania.

Ďalšie navrhované opatrenia sa týkali  odmeňovania a motivácie
k práci cez finančné stimuly. Návrhy a pripomienky  možno zhrnúť
do dvoch oblastí: 
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• všeobecne nízke, nemotivujúce mzdy, ktoré deformujú rozvoj 
v regióne 

• spôsob nastavenia sociálnych dávok.

Ak poberajú sociálne dávky obaja partneri a jeden z nich sa
zamestná, tak druhý  stratí nárok na sociálne dávky. Finančný prínos
do rodiny zo zamestnania tak nie je vyšší ako v prípade poskytovaných
dávok obom partnerom, čiže pracovať sa neoplatí ani jednému.
S takýmito prípadmi sa na úradoch práce stretávajú veľmi často a aj
preto súčasný sociálny systém experti považujú za stále málo adresný.

Ako významné zlepšenie  situácie na trhu práce experti odporúčali
opätovné zavedenie povinnosti zamestnávateľov nahlasovať úradom
práce voľné pracovné miesta. Tento inštrument považujú aj za nástroj,
ktorým by sa čiastočne eliminovala  práca na čierno, ktorá je veľmi
frekventovaná najmä pri sezónnych prácach. Okrem toho  by to mohlo
priaznivo vplývať na elimináciu paralelne existujúceho pracovného
trhu, ktorý funguje cez siete neformálnych kontaktov. Povinnosť
nahlasovať voľné miesta zamestnávateľmi by sa však samozrejme
nemala viazať na povinnosť obsadzovať tieto miesta iba evidovanými
uchádzačmi o zamestnanie. 

Pozitívne sa experti vyjadrovali o mnohých projektoch organizo-
vaných úradmi práce na rozličné cieľové skupiny. V súvislosti
so spoluprácou na miestnej úrovni bol artikulovaný jeden zaujímavý
problém v okrese Banská Bystrica. Vzhľadom na to, že môže ísť
o záležitosť týkajúcu sa viacerých relevantných subjektov, uvádzame
ho v plnom znení: „V zmysle zákona o službách zamestnanosti je tam
uvedená definícia partnerstva a veľa projektov sa robí na úrovni part-
nerstva, ktoré je podmienkou. Vnímame ale jeden problém, ktorý tu
je a ktorý vnímajú aj ostatní partneri, a síce že  na krajskej úrovni nie
je partner. V podstate, keď bol krajský úrad práce, tak  zastrešoval
šesť, predtým 13 okresov a mal zohraté databázy za celý región.
A teraz tu spolupráca nie je, lebo je tu 13 samostatných subjektov,
lebo napríklad VUCka nemá partnera v podobe kraja. Takže je tu prob-
lém a vnímajú to aj rôzne občianske združenia, trebárs Vidiecky par-
lament, ako nedostatok. Mali sme rôzne projekty na krajskej báze...
Spolupráca tu je, ale často končí ukončením projektu, a potom nič



viac.”
Aj toto posledné vyjadrenie upozorňuje, že potenciály na zlepše-

nie situácie na trhu práce existujú aj v lepšej koordinácii všetkých
zainteresovaných subjektov a že  zmeny v organizačných štruktúrach
nemusia byť vždy na prospech veci. Zvýšenie vôle komunálnych
partnerstiev realizovať spoločné ciele môže pomôcť riešiť problémy aj
v kratšom časovom horizonte.

Záver

V „Správe o pokroku v implementácii Národného programu reforiem
Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008” sa konštatuje, že od roku
2001 neustále narastá rozdiel v nezamestnanosti mužov a žien
v neprospech žien. Aj tento fakt signalizuje, že na dosiahnutie
kľúčového cieľa, ktorým je zvýšiť účasť žien na trhu práce a osobitne
účasť žien po materskej dovolenke a starších žien, existuje v praxi
ešte veľa bariér a prekážok, ktoré sú medzi sebou previazané
a vzájomne sa ovplyvňujú.  Sú prítomné na  mnohých úrovniach, či
v rodine, na pracovisku alebo na trhu práce ako takom. V našom
výskume sme sa snažili identifikovať aspoň časť problémov, a to pre-
dovšetkým tých, ktoré súvisia s prístupom na trh práce
a so sprostredkovaním práce. Aj keď je to len malý výsek reality,
veríme, že môže prispieť k poznaniu a pozitívnej zmene v tejto oblasti. 
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Tabuľka č. 1: Miera zamestnanosti podľa veku a vzdelania na
Slovensku v roku 2005 (priemer za rok v %)

Zdroj: ŠÚ SR - Výberové zisťovanie pracovných síl

Tabuľka č. 2: Pracujúci podľa výberového zisťovania pracov-
ných síl podľa veku

Zdroj: ŠÚ SR - Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve
SR v roku 2005
*Všetky údaje sú prevzaté zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej repub-
liky za rok 2005
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Tabuľka č. 3: Pracujúci podľa výberového zisťovania pracov-
ných síl podľa vzdelania

Zdroj: ŠÚ SR - Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve
SR v roku 2005

Tabuľka č. 4: Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v  jed-
notlivých odvetviach

Zdroj: ÚPSVaR



Tabuľka č. 5: Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania
pracovných síl podľa krajov

Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka č. 6: Nezamestnaní podľa výberového zisťovania
pracovných síl podľa dĺžky evidencie

Zdroj: ŠÚ SR - Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve
SR v roku 2005
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Tabuľka č. 7: Miera zamestnanosti mužov a žien v členských
štátoch EÚ
(Zamestnané osoby vo vekovej skupine 15 – 64 rokov ako
podiel z celkovej populácie v rovnakej vekovej skupine podľa
pohlavia)

Zdroj: Indicators for monitoring the Employment Guidelines 2006 Compendium,
Latest update 01/08/2006. 
http://ec.europa.eu/employment social/employment strategy/pdf/
compendium2006 en.pdf

Vysvetlivky: 
EU 25 = všetky členské štáty
EU 15 = staré členské štáty
NMS 10 =  nové členské štáty



Tabuľka č. 8: Miera nezamestnanosti mužov a žien v člens-
kých štátoch EÚ
(Celkový počet nezamestnaných ako podiel z celkového počtu
aktívnej populácie)

Zdroj: Indicators for monitoring the Employment Guidelines 2006 Compendium, 
Latest update 01/08/2006. 
http://ec.europa.eu/employment social/employment strategy/pdf/
compendium2006 en.pdf
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Dlhodobo nezamestnané ženy 
- ich skúsenosti, názory a predstavy.

(Výberové kazuistiky)

Zuzana Kumanová

Rodovo citlivá problematika v najširšom význame slova sa v posled-
ných rokoch stala súčasťou záujmov a aktivít rôznych spoločenských,
a najmä politických subjektov. V procese harmonizácie legislatívy EÚ
s legislatívou SR došlo v mnohých oblastiach k  zmenám, ktoré
pomohli dosiahnuť výrazný pokrok vo formálnej aj reálnej rovnosti
mužov a žien v rôznych sférach života. Napriek tomu zostávajú sféry,
kde je stále otvorený priestor na presadzovanie rovnosti príležitostí.
Určite medzi ne patrí aj oblasť ekonomiky, resp. trhu práce. V praxi to
predovšetkým znamená rovnaký prístup ku vzdelaniu, rovnaké pod-
mienky na trhu práce, rovnaké mzdy za rovnakú prácu, rovnaké pod-
mienky pri podnikaní, rovnaké podmienky pri plnení rodičovských rolí,
a zároveň rešpektovanie istých prirodzených rozdielov medzi mužmi
a ženami. Kľúčové však je, aby prirodzené rozdiely medzi mužmi
a ženami neboli zdrojom nerovnakého zaobchádzania, resp. rodovo
podmienenej diskriminácie. 

Napriek legislatívou garantovanej rovnosti pohlaví, napriek mno-
hým inštitucionálnym zmenám v posledných rokoch a napriek prijatiu
dôležitých dokumentov na odstránenie nerovnakého prístupu
z hľadiska pohlavia, v reálnom živote naďalej pretrvávajú ohniská
potenciálnej diskriminácie založenej na pohlaví, veku, plnení
rodičovskej funkcie... V nasledujúcej časti sa budeme venovať pro-
blematike postavenia nezamestnaných žien a ako ony  samy vidia
svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce. 

V roku 2005 bola miera nezamestnanosti žien na Slovensku
17,3%, zatiaľ čo miera nezamestnanosti mužov bola nižšia o 1,7%.
Štatistiky jasne naznačujú postavenie žien na trhu práce, ako aj ich
situáciu z hľadiska nezamestnanosti. Aj ukazovatele sledujúce podiel
dlhodobo nezamestnaných (teda viac ako 1 rok) sú nepriaznivejšie pre
ženy. V roku 2005 bol na Slovensku  podiel dlhodobo nezamestnaných
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žien 12,3% (z celkového podielu aktívnej populácie žien), zatiaľ čo
u mužov to bolo o 1% menej. Ženy začali „predbiehať“ mužov
v nezamestnanosti od roku 2003.  

Uvedené rozdiely nás viedli k snahe detailnejšie poznať postave-
nie dlhodobo nezamestnaných žien. Pri príprave a tvorbe metodiky
sme vychádzali z predpokladu, že pološtandardizovaným rozhovorom,
zaznamenávaným na nosič, získame množstvo osobných údajov,
postrehov a názorov, ktoré nám pomôžu detailnejšie poznať situáciu
dlhodobo nezamestnaných žien všeobecne. Zaujímali nás pre-
dovšetkým skúsenosti a názory žien, ktoré sú bez práce dlhodobo,
teda minimálne 12 mesiacov nepretržite, a dôraz sme kládli
na kategóriu žien nezamestnaných viac ako 24 mesiacov. Jediným
odporučením pre ovplyvnenie výberu bola snaha zahrnúť medzi
respondentky aj ženy žijúce v rómskych komunitách. 

Výber lokalít, kde sa uskutočnili rozhovory, bol rovnaký ako v prí-
pade hĺbkových rozhovorov s lokálnymi expertmi. Snažili sme sa
zachytiť situáciu na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Vopred sme stanovili tri vyššie územné celky a v rámci nich sme
vybrali vždy dva okresy, jeden s relatívne najvyššou a druhý s relatívne
najnižšou mierou nezamestnanosti. (Nitriansky VÚC: Nitra, Levice,
Banskobystrický VÚC: Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Prešovský
VÚC: Prešov, Stropkov.) 

Na realizácii rozhovorov sme spolupracovali s viacerými anketár-
mi. Všetky rozhovory sa realizovali v časovom rozmedzí máj - jún
2006.

Štruktúru rozhovoru sme volili tak, aby zahŕňala osobný príbeh
každej z interviewovaných žien a reflexiu jej osobných skúseností pri
hľadaní zamestnania, ako i postojov, ktoré mohli/môžu ovplyvňovať
jej potenciálnu zamestnanosť. Druhý okruh tém sa týkal spolupráce
s úradmi práce a skúsenosťami z hľadania zamestnania. Z hľadiska
porovnania životných stratégií má pre nás vysokú výpovednú hodnotu
tretia časť rozhovoru, ktorou bola vízia vlastnej budúcnosti.



1. Základná charakteristika respondentiek

Rozhovory sa realizovali so ženami všetkých vekových kategórií – od
22-ročnej až po ženy v preddôchodkovom veku - 55 rokov. Stav a ani
počet detí nebol pre výber určujúci, vo výskumnej vzorke boli ženy slo-
bodné, vydaté, rozvedené aj ovdovené. Pri výbere sme nepreferovali
typ vzdelania, ale možno povedať, že nami skúmaná vzorka odráža
aj charakteristiky dlhodobo nezamestnaných žien v celoslovenskom
priemere.

S neukončeným základným vzdelaním bolo šesť respondentiek
(vo veku 37 – 55 rokov), so základným vzdelaním osem respondentiek
(vo veku 24 –55 rokov), s neukončeným odborným vzdelaním dve,
ktoré zhodne uviedli, že po roku štúdia na SOU zo školy dobrovoľne
odišli. Ukončené odborné vzdelanie uviedlo šesť žien (vo veku 22 – 50
rokov). Sedem z interviewovaných žien malo ukončené stredoškolské
štúdium s maturitou. Jedna z respondentiek mala ukončené
vysokoškolské vzdelanie a v čase výskumu bola na absolventskej praxi
na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Z oslovených žien 11 vôbec nikdy nepracovalo v trvalom pracov-
nom pomere. Niekoľko z nich nikdy nepracovalo vôbec, ani brigád-
nicky, a časť žien uviedla, že sa zúčastnila na aktivačných prácach,
verejnoprospešných prácach alebo v minulosti 2 – 3 mesiace boli
zamestnané brigádnicky. V tejto skupine žien nie sú zaradené ženy,
ktoré sú opakovane po niekoľko rokov zamestnané na sezónnych prá-
cach. Z pohľadu vzdelania ide o skupinu žien s neukončeným základ-
ným vzdelaním alebo základným vzdelaním. Osem z respondentiek žije
v rómskych komunitách. Iba dve z opytovaných žien boli bez práce
menej ako 2 roky. 

Všetky respondentky udávali uspokojivý zdravotný stav, resp.
udali, že nemajú žiadne zdravotné obmedzenia, ktoré by limitovali ich
pracovné zaradenie. Dve zo žien uviedli v rozhovore také ochorenia,
ktoré by mohli za istých okolností znamenať zdravotné riziko (onkolo-
gické ochorenie a diabetes).  
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Tabuľka 1 

Okres Vek Rodinný
stav

Počet detí
a ich vek Vzdelanie

Dĺžka
nezame-
stnanosti

Zdravotné
obme-
dzenia

Banská 
Bystrica 25 vydatá bezdetná vysoko-

školské
od roku
2005 nemá

Banská 
Bystrica 34 vydatá

dve deti 
vo veku 
12 a 8
rokov

základné od roku
2005 nemá

Banská 
Bystrica 55 vydatá

päť detí 
vo veku 
33, 32, 
30, 28,

a 17 rokov

neukončené 
základné - 
6. ročník

nikdy 
nebola

zamestnaná  
nemá

Banská 
Bystrica 42 vydatá

tri deti vo
veku  20,
17 a 13
rokov

stredo-
školské 
s mat.  
Stredná 

ekonomická
škola 

od roku
1993 nemá

Banská 
Bystrica 53 slobodná bezdetná

stredo-
školské 
s mat.  
Stredná 

ekonomická
škola 

od roku
2005 

krátko po
onkologic-

kom
ochorení 

Levice 37 rozvedená

dve deti 
vo veku 
12 a 16
rokov

stredoškolské
s maturitou,
neukončené

vysoko-
školské

od roku
1998 nemá

Levice 29 slobodná bezdetná základné
nikdy 
nebola

zamestnaná  
nemá

Levice 46 vydatá
dve deti 

vo veku 28
a 23 rokov

stredoškolské
s maturitou

od roku
1998 nemá
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Levice 50 ovdovelá
dve deti 

vo veku 30
a 28 rokov

stredoškolské
s maturitou

Stredná 
ekonomická

škola 

od roku
1997 nemá

Levice 55 rozvedená 

syn (tragicky
zahynul 

vo veku 21
rokov)

základné 
od roku
2002 nemá

Nitra 46 vydatá

päť detí vo
veku 26, 24,
22, 21 a 18

rokov

základné 
nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Nitra 39 vydatá
jedno dieťa
vo veku 15

rokov 
základné 

nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Nitra 37 rozvedená

bezdetná
(uvádza, 

že dôvodom
rozvodu bola

práve 
bezdetnosť 
manželstva) 

neukončené 
základné - 
6. ročník

nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Nitra 35 slobodná bezdetná
neukončené 
základné - 
7. ročník

nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Nitra 32 vydatá
tri deti 

vo veku 12,
10 a 6 rokov

stredoškolské
s maturitou

Stredná
zdravotná

škola

od roku
2004 nemá

Nitra 24 slobodná
jedno dieťa

vo veku 
4 roky

základné 
nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Prešov 32 vydatá
tri deti vo
veku 7, 12 
a 14 rokov 

neukončené 
základné - 
6. ročník

nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Prešov 28 rozvedená
jedno dieťa

vo veku 
6 rokov 

stredné
odborné 
učilište 

od roku
1998 nemá

Prešov 25 slobodná bezdetná

stredné
odborné 
učilište 
poľno-

hospodárske

od roku
2000 nemá
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Prešov 34 vydatá
dve deti 
vo veku 

8 a 6 rokov 

stredné
odborné  

SOU elek-
trotechnické

od roku
2003 nemá

Rimavská
Sobota 34 slobodná

dve deti,
dvojičky 
vo veku 
9 rokov

stredoškolské
s maturitou

Stredná
zdravotná

škola

od roku
2000 nemá

Rimavská
Sobota 30 rozvedená

dve deti 
vo veku 
6 a 11
rokov

neúplné
stredné

3 roky - od
poslednej MD

nezamest-
naná. 

Predtým iba
príležitostne

nemá

Rimavská
Sobota 38 vydatá

dve deti 
vo veku 
15 a 19
rokov  

základné
nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Rimavská
Sobota 32 vydatá

dve deti 
vo veku 
9 a 14
rokov

základné
nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Rimavská
Sobota 29

vydatá
v rozvodo-

vom 
konaní

jedno dieťa
vo veku 
5 rokov 

neúplné
stredné

od roku
2005 nemá

Stropkov 43 vydatá bezdetná 
neukončené 
základné - 
6. ročník

od roku
2004 nemá

Stropkov 22 vydatá

tri deti 
vo veku

4 a 3 roky 
a 3 mesiace

stredné
odborné 
učilište - 
odevné

nikdy
nebola

zamestnaná  
nemá

Stropkov 55 vdova
jedno dieťa

vo veku 
37 rokov 

neukončené 
základné - 
7. ročník

od 90-tych
rokov má

Stropkov 30 vydatá

dve deti 
vo veku 
10 a 6
rokov

stredné
odborné 
učilište –

odbor krajčírka

od roku
1991 nemá

Stropkov 50 vydatá
jedno dieťa

vo veku 
28 rokov  

stredné
odborné 
učilište –

odbor krajčírka

od roku
1996 nemá



2. Popis osobnej profesionálnej histórie 
a pracovných skúseností

Ženy, ktoré vstupovali do pracovného procesu pred spoločensko-
politickými zmenami v 90. rokoch, zhodne uvádzali, že pred rokom
1989 bolo zamestnanie povinné a hodnotili to pozitívne.

Pred revolúciou som pracovala 7 rokov vo SVIK-u ako krajčírka,
a potom ako lisárka kovov v Tesle, tam som bola 16 rokov... prepustili ma
v roku 1991... odvtedy som nezamestnaná. (50-ročná žena, Stropkov) 

Mám iba základnú školu, skončila som v 15-tich a skoro 5 rokov
som upratovala. Kým som nemala 18 rokov, tak som pracovala menej
a iba pomocné práce. Také boli vtedy zákony... (38-ročná žena
Rimavská Sobota)

Skupina žien vo vekovom rozpätí 46 až 55 rokov zhodne uvádza,
že sa do zamestnania bez problémov vrátila aj po materskej do-
volenke. Avšak reflektujú, že v „čase ich mladosti” bola materská do-
volenka podstatne kratšia a do práce museli nastúpiť napriek tomu,
že deti boli veľmi malé. 

Na materskej som bola 6 mesiacov, potom som sa musela vrátiť
do práce. (50-ročná žena, Stropkov)

Prvú materskú som mala v roku 1976, pracovala som vtedy
v Smrečine–Pukanec, doma som zostala pol roka. Druhýkrát som bola
doma len tri mesiace, pretože ma volali späť, hrozila mi strata pred-
chádzajúceho zaradenia. (50-ročná žena, Levice)

Inú skúsenosť sme zaznamenali u žien–matiek vo vekovom
rozpätí 22 až 37 rokov, ktoré boli na materskej dovolenke po roku
1989. 

Všetky nami oslovené ženy-matky sa stretli s tým, že po skončení
materskej a rodičovskej dovolenky mali problémy s návratom do pra-
covného procesu, resp. nepodarilo sa im nájsť žiadne pracovné
miesto. 

Pred materskou som pracovala ako predavačka, potom som šla na
materskú a odvtedy som už nepracovala. (34-ročná žena, Banská Bys-
trica)
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Bola som tri roky na materskej dovolenke. Po troch rokoch som
sa bola informovať vo firme, kde som kedysi pracovala, či nemajú
voľné miesto. Odmietli ma, voľné miesto pre mňa nemali. Pri druhom
dieťati som už bola nezamestnaná. (30-ročná žena, Stropkov)

Pracovala som ako zdravotná sestra v Bratislave. Bolo to od roku
1990 do roku 1997, až do materskej. Narodili sa mi dvojičky, zostala
som slobodná a vrátila som sa naspäť domov. Keď sa mi skončila
materská, nepodarilo sa mi nájsť zamestnanie. Deti už majú 9 rokov,
chodia do školy a ja som stále nezamestnaná... Aj na konkurzoch som
bola, aj som sa pýtala, hľadala som... je to blbé, ale je to tak, keby
som nemala deti, tak by som si našla prácu. ... neľutujem, že mám
deti, to nie, len je to pravda, že keď poviem, že mám deti, tak si radšej
vyberú bezdetnú záujemkyňu. Otvorene to nikto neprizná, ale je to
tak, buď chcú absolventky, alebo dôchodkyne. (34-ročná žena,
Rimavská Sobota) 

Uvádzajú, že napriek tomu, že podľa zákona nie je prípustné
zisťovať rodinný stav a počet detí, potenciálni zamestnávatelia tieto
informácie v pohovoroch s uchádzačmi zisťujú.

Keď poviem, že mám deti, tak sa zatvária... povedia si, že budete
na chorej... nepresvedčí ich, že chcem ísť pracovať. (34-ročná žena,
Banská Bystrica)

Rovnako sa ženy stretávajú aj s otázkami, zisťujúcimi ich plány
do budúcnosti, predovšetkým tie týkajúce sa plánovania materstva. 
Často sa ma pýtajú na deti, či plánujem mať deti a kedy. (25-ročná
žena, Banská Bystrica) 

Isté je, že muži spravidla nie sú vystavení podobnej praxi a otázky
vzťahujúce sa na rodinu majú skôr konverzačný charakter. 
To býva prvá otázka, či mám deti. Chlapov sa nepýtajú, či majú deti.
(34-ročná žena, Banská Bystrica)

Ženy sa často dostávajú do situácie, keď volia medzi kariérou,
resp. zamestnaním a starostlivosťou o rodinu. 

Skončila som školu, Strednú ekonomickú, popri zamestnaní. Prišla
prvá dcéra, potom som krátko pracovala a prišla druhá dcéra.
Po druhej materskej mi navrhli, že mi dajú odstupné, aby som si našla
inú prácu. Súhlasila som a našla som si prácu na colnom riaditeľstve.



Ibaže som zase zostala tehotná. Otehotnela som ešte v skúšobnej
dobe. Riaditeľ mi navrhol, že mám dať výpoveď a dostanem odstup-
né. Všetko som si zistila, bola som v ochrannej dobe a nemohli ma
prepustiť, ibaže, ak by ma tam nechceli, ako by som tam vydržala
deväť mesiacov? Prijala som to. Tie dve staršie dcéry boli ešte malé,
ak ochorela jedna, tak vzápätí bola chorá aj druhá. Potom som bola
na materskej s treťou dcérou. A potom, keď som chcela ísť pracovať,
tak som chodila po konkurzoch. Nedarilo sa mi, deti boli malé, ja som
si neverila, zdalo sa mi, že som všetko zabudla a jediné, o čom viem
rozprávať, sú plienky. S manželom sme sa o tom rozprávali a on
navrhol, aby som zostala doma. (42-ročná žena, Banská Bystrica) 

Predtým som študovala na vysokej škole, na prírodných vedách,
kde som bola už vo štvrtom ročníku, keď som sa vydala. Potom som
išla z jednej materskej dovolenky do druhej materskej dovolenky.
Po materskej, keďže som nemala vysokú školu, iba gymnázium, tak
som sa  zamestnala v školstve. Vtedy mi vôbec neprišlo, že by som si
mala školu dokončiť. (37-ročná žena, Levice)

Takisto starostlivosti o rodinu prispôsobujú svoje individuálne
kritériá pri hľadaní zamestnania. 

Buď na osem a pol hodiny a aby som začínala od šiestej ráno. To
sa nedá od detí. Kam ich dať skoro ráno? Potom zase neskoro z práce.
Raz som bola na pohovor u jednej doktorky. Vypytovala sa, či by som
vedela robiť na ambulancii, či viem po anglicky, či by som sa ďalej
vzdelávala, či viem s počítačom. Všetko by som zvládla, ale na koniec
sa spýtala, či môžem robiť aj večer do siedmej. A to už  nie, lebo kto
sa postará o deti. (34-ročná žena, Rimavská Sobota) 

Mám chorého chlapca, každý pondelok a piatok s ním chodím
do internátnej školy. Mohla by som ísť robiť iba na 4 hodiny, tak, aby
som ho mohla v pondelok odviesť do školy a v piatok ísť pre neho.
(39-ročná žena, Nitra) 

Z individuálnych skúseností respondentiek vyplýva, že na ich
dlhodobú nezamestnanosť má vplyv aj nedostatočné vzdelanie, a to
tak v kategórii žien bez ukončeného základného vzdelania, so základ-
ným vzdelaním, ako i vzdelaním stredoškolským. 
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Iste by bolo dobré, keby som vedela čítať a písať. (55-ročná žena,
Banská Bystrica) 

Hľadala som si zamestnanie, ale mám len deväťročnú školu.
Vzdelanie je problém, lebo teraz už sa všetko robí cez počítače.
(38-ročná žena, Rimavská Sobota) 

Neukončená škola zle vyzerá na papieri. (34-ročná žena, Banská
Bystrica)

Zamestnala som sa v školstve. Vtedy mi vôbec neprišlo, že by
som si mala školu dokončiť. Ale potom prišla zmena zákona a všetky
nekvalifikované osoby nemohli viac v školstve pracovať, takže
to skončilo. Pred štyrmi rokmi som začala opäť študovať sociálnu
prácu. Snáď budem mať väčšie šance. (37-ročná žena, Levice) 

Na druhej strane sme sa však u respondentiek stretli aj
z názorom, že za istých okolností je vysokoškolské vzdelanie hendike-
pom. 

Snažila som sa nájsť si prácu, keď som nastúpila na vysokú školu.
Ale mám s tým problém, lebo keď poviem, že študujem, tak zamest-
návatelia takých ľudí veľmi nechcú. (37-ročná žena, Levice)

Skúšala som si nájsť prácu u policajtov aj vojakov, ale keď videli,
že mám vysokú školu, tak ma nechceli. Dávajú prednosť stre-
doškolákom. Som rada, že mám vysokú školu, ale bohužiaľ,
so zamestnaním je to slabota. (25-ročná žena, Banská Bystrica) 

Respondentky ako ďalší možný hendikep uvádzali vek. Paradoxne
mladšie ženy sa stretli s tým, že v prijatí do zamestnania boli prefe-
rované staršie záujemkyne a staršie ženy zase s tým, že zamestná-
vatelia uprednostnili mladšie zamestnankyne. 

Väčšinou chcú niekoho na polovičný úväzok alebo dôchodkyne.
(34-ročná žena, Banská Bystrica)

Vek má vplyv, ale iba v určitých profesiách. Sekretárky chcú
mladé, alebo čašníčky chcú mladé. Ale pri vysokej škole to asi nemá
taký vplyv. (25-ročná žena, Banská Bystrica) 

Väčšinou to cítim, a je to celosvetovo, že 53-ročnú osobu v pro-
duktívnom veku nie sú ochotní zamestnať, lebo je už stará. Bola som



v predajni obuvi, poslala ma tam referentka z úradu práce. Ponuka
bola čerstvá, bola som tam hneď na druhý deň. Miesto bolo obsadené.
Zobrali mladú... Na telekomunikáciách som bola, tam mi povedala, že
viac menej chcú mladých ľudí, lebo tam je mladý kolektív. (53-ročná
žena, Banská Bystrica)  

Bola som na pohovore a zobrali len samé mladé, ja som bola pre
nich už príliš stará. (55-ročná žena, Levice)

Interviewované ženy zhodne uvádzali, že dlhodobá nezamest-
nanosť, s tým spojená strata sociálnych kontaktov a zručností, ako aj
strata odbornej kvalifikácie je ďalšou nemenej závažnou prekážkou pri
prijímaní do zamestnania. 

Ale tiež sa mi stalo, že mi ponúkali mzdársku robotu. Robila som
to desať rokov. Chceli, aby som nastúpila okamžite, lebo im práve
odišla mzdárka. Navrhovala som, aby ma zaučili, že som to dva roky
nerobila, musela by som získať zase istotu, myslela som si, že by mi
tá pôvodná mohla odovzdať agendu... Oni potrebovali okamžite.
Nedohodli sme sa. (53-ročná žena, Banská Bystrica) 

Asi aj to je problém pre zamestnávateľov, že som viac ako 10
rokov nepracovala. (34-ročná žena, Banská Bystrica)

Predtým to boli deti, teraz vek, a samozrejme aj prax chýba...
spravidla dôvod neudajú, ale myslím si, že je to tak. (42-ročná žena,
Banská Bystrica)

V rozhovoroch s respondentkami žijúcimi v rómskych komunitách
sme sa stretli s názorom, že zamestnávatelia o ne nemajú záujem aj
preto, že sú Rómky. 

Odmietli ma aj preto, že som Rómka. To je sto percent. Nie v kaž-
dom prípade, ale je to tam. (38-ročná žena, Rimavská Sobota)

Nie, nezobrali. Na Cigáňov sú takí, že neberú Cigáňov... Zbadajú
priezvisko a... majú obsadené. (37-ročná žena, Nitra)

Oni nechcú Rómov. Niekedy im vadí vek, niekde zase, že som
Rómka. Majú plný stav hneď. Ale oni ak uvidia Rómov, tak majú plný
stav všade. Vidím to aj na našich chlapoch, aj na synoch. Nielen na
mne, ale aj na synoch. Aj synovia, aj manžel sú nezamestnaní. 
(46-ročná žena, Nitra)
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Rómku tu v okolí nikam nechcú zobrať. (29-ročná žena, Levice)
Na priamu otázku, či  si myslia, že ženy to pri hľadaní zamestna-

nia majú ťažšie ako muži, sme dostali celú škálu odpovedí. S jednoz-
načným názorom, ktorý popiera znevýhodnené postavenie žien
na trhu práce, sme sa stretli iba v jednom prípade. 

Nemyslím si, že by ženy boli nejako znevýhodňované oproti
mužom. (39-ročná žena, Nitra) 

Viaceré respondentky  nerovnaké šance na trhu práce u mužov
a žien pripisujú akejsi „prirodzenej” deľbe práce medzi mužmi a žena-
mi.

Chlapskej roboty je stále viacej ako ženskej. Napríklad ženy neve-
dia robiť murárčinu alebo také voľačo, práve takých miest je viacej.
(37-ročná žena, Nitra)

Ťažko je mi to posúdiť, ale asi závisí aj od toho, o akú prácu
sa jedná. Ponuky na typické mužské práce je viacej. (53-ročná žena,
Banská Bystrica) 

Je viac možností pre mužov ako pre ženy. Je veľa robôt, ktoré
žena nemôže robiť a aj do profesií ako čašník, kuchár radšej obsadia
muža ako ženu. Myslím, že výber pre ženy je menší, takže je ťažšie si
nájsť prácu. (46-ročná žena, Levice) 

Na druhej strane viaceré ženy, práve tie s vyšším vzdelaním, sa
prikláňajú k názoru, že ženy sú pri hľadaní práce vo vzťahu k mužom
v nerovnocennom postavení. Dôvody vidia v materstve, starostlivosti
o rodinu ako výsostne „ženskej úlohe” a vžitými stereotypmi, podľa
ktorých sa muži považujú za odborne aj fyzicky zdatnejších, menej
citovo labilných, viac oddaných práci, perspektívnejších... 

Ja musím v prvom rade myslieť na deti. Keď si manžel hľadá
zamestnanie, tak ide vždy za lepšie platenou prácou. V tom má výho-
du. Vždy chlap lepšie zarobí ako žena. (32-ročná žena, Nitra) 

Myslím si, že také niečo ako diskriminácia žien pri hľadaní práce
existuje, najmä keď má žena malé deti. Nehovorí sa o tom, je to viac
skryté. (37-ročná žena, Levice) 

Jednoznačne to muži majú v živote jednoduchšie. Celý život som
sa presviedčala o tom, že je to tak. Ženy na tej istej funkcii, tá istá



pracovná činnosť a žena zarobí maximálne 2/3 zo zárobku chlapa na
tej istej funkcii. Sama na svojej koži som to pocítila. Nehovorím
o niekom cudzom. A je to tak aj doteraz. Trebárs spomeniem svoju
dcéru, akonáhle povedala, že je slobodná a bezdetná, hneď si našli
výhovorky, prečo ju neprijmú. Ovláda jazyky, má titul pred menom a
za menom, 3 roky prax... Jediný dôvod bol ten, že je nevydatá žena,
bez detí a je predpoklad, že sa vydá. Bude mať deti, vypadne zo
zamestnania. Nerovnosť príležitostí  existuje. (46-ročná žena, Levice) 

Určite to majú muži ľahšie, a to nie som žiadna feministka. Vidím
to  v praxi, že ženy sú na tom horšie ako muži. A to si už vôbec neviem
predstaviť situáciu po materskej. Chlapi to majú stopercentne ľahšie.
Napríklad som sa bola pýtať na voľné miesto na polícii. Raz sa ma
dokonca na jednom pohovore na polícii pýtali, či si viem predstaviť, že
či ako žena budem vládať toľko ako muž. Či budem vládať chodiť po
vonku po meste, či mi nebude zima a tak. Alebo či si trúfam urobiť
poriadok s nejakým opitým, alebo ak budem mať sukňu a niekto si ma
bude obzerať, či mi to nebude vadiť. A často sa ma pýtajú na deti, či
plánujem mať deti a kedy. (25-ročná žena, Banská Bystrica) 

3. Prax úradov práce

Druhý okruh tém, ktoré sme sa snažili rozhovormi zmonitorovať, bola
reflexia vzťahu nezamestnaná – úrad práce. Zaujímala nás spoluprá-
ca so sprostredkovateľmi, resp. ponuka voľných pracovných miest,
rozvoj osobných zručností nezamestnaných ako nástroj uplatnenia sa
na trhu práce a participácia nezamestnaných na ponuke aktívnej poli-
tiky zamestnanosti. 

V prvom rade sme sa snažili zistiť, aké voľné pracovné miesta
ponúkli sprostredkovatelia úradov práce tej-ktorej nezamestnanej
žene. Viaceré, nezávisle od regiónu, v ktorom žijú, sa zhodli, že na
úrade práce napriek svojej dlhodobej nezamestnanosti nedostali
nijakú ponuku s voľným pracovným miestom.  

Zatiaľ žiadne ponuky som nedostala. (46-ročná žena, Nitra) 

Z úradu práce mi neponúkli nikdy žiadnu prácu. (32-ročná žena,
Prešov) 
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Nič konkrétne. Ani na kurzy. Vôbec nič. (30-ročná žena, Rimavská
Sobota)

Niektoré ženy pripúšťajú, že ponuku síce nedostali, ale aj v prí-
pade ponuky sú limitované rodinnou situáciou na jej prijatie. 

Formálne som sa musela chodiť hlásiť, lebo zákony boli také, ale
oni vedeli, že by som ju odmietla, tak oni mi tú robotu ani neponúkali.
Keď mi zomrela mama, tak ma zaradili na aktivačné práce. (46-ročná
žena, Levice) 

Nie. A aj keby, ja by som mohla len na 4 hodiny a také ponuky
nie sú. (39-ročná žena, Nitra) 

Pripúšťajú aj skutočnosť, že úrad práce ani nedisponuje vhodný-
mi voľnými pracovnými ponukami a jeho poslanie je podľa ich názoru
skôr v kontrolnej rovine a rovine zvyšovania potenciálu na získanie
trvalého pracovného pomeru. 

Neponúkol, pretože ja som stredoškoláčka a ponúk je málo.
Najhoršie je, že  na miesta, ktoré by mohli obsadiť stredoškoláci, tak
prijímajú vysokoškolákov. Chodila som na výberové konania... Ale už
pol roka som nebola, lebo som to vzdala... Sama som bola svedkom,
bolo nás 60 uchádzačov a boli 4 voľné miesta. Vysokoškoláci robili dva
testy aj na vysokoškolské, aj na stredoškolské miesto. Alebo tiež mies-
ta, čo boli obsadené dočasnou štátnou službou. Znamená, že ten
človek, ktorý tam brigádoval, praxoval alebo čo, tak musel prejsť cez
výberovú komisiu. (53-ročná žena, Banská Bystrica) 

No úrad, ako to vidím, mi nemá hľadať miesto, možno niekedy to
tak bolo, ale v dnešnej dobe to tak nie je. Hľadám si sama a posielam
si sama, oni tu ani nevedia, či je voľné miesto alebo nie je. V Amerike,
keď som bola, tak tam je taký job servis, niečo ako úrad práce, tak
tam v momente je robota. Majú voľné pozície a oni rovno vám zavola-
jú. Tu to tak nefunguje. Áno. Úrad práce to iba kontroluje, lebo sa
musím chodiť hlásiť a doniesť potvrdenie, že som si hľadala zamest-
nanie. (25-ročná žena, Banská Bystrica) 

Zaujímavú skúsenosť respondentky, ktorá ponuku hodnotí iba ako
formálne naplnenie povinnosti informovať o pracovnom mieste, ktoré
je už vopred pre uchádzača nevhodné, ale príslušný referent ho
napriek tomu o ponuke informoval. 



V podstate nie, dostala som ponuku dochádzať do Kozároviec
/viac ako 30 km/, kde som mohla pracovať ako pomocná kuchárka na
dve smeny, ale doprava tam bola veľmi zlá a poobede by som sa tam
vôbec nedostala, a tak som to musela odmietnuť. (50-ročná žena,
Levice) 

Respondentky majú skúsenosti s odporúčaním na voľné pracovné
miesto, ale ani jednej sa tak ešte nepodarilo zamestnať na trvalý pra-
covný pomer. 

Posielali ma, ale už sa teraz nepamätám presne, to bolo dávno.
Dávali nám tie lístočky, aby sme išli do firmy a aby nám podpísali tie
lístočky. Voľné miesta nemali. (37-ročná žena, Nitra) 

Dostala som ponuku pracovať vo firme na montáž káblových
zväzkov v Bratislave, ale vzhľadom k tomu, že mám rodinu a malé
deti, to neprichádzalo do úvahy. (34-ročná žena, Prešov) 

Na úrade práce mi povedali, že v jednom obchode hľadajú pre-
davačku. Keď som tam prišla, vedúca mi už oznámila, že miesto je
obsadené. (25-ročná žena, Prešov) 

Dávali mi aj ponuky práce, ale išla som na tie ponuky a nebrali.
Iba sa na mňa pozreli a povedali, že majú plný stav, bohužiaľ.
(35-ročná žena, Nitra) 

Respondentky tak aktivity úradov práce v oblasti sprostredkova-
nia považujú za viac-menej formálnu záležitosť, keď s odporučenkou
navštívia potenciálneho zamestnávateľa, ktorý im iba potvrdí, že nemá
vhodné voľné miesto. S potvrdenou odporučenkou sa potom vrátia na
úrad práce a ich návšteva sa považuje za aktívne hľadanie voľného
miesta. 

Všetky respondentky deklarovali, že si samy hľadajú prácu. 

Stále. Chodila som do Lučenca, aj do Banskej Bystrice. Nikde na
môj obor som nič nenašla. Väčšinou chcú desaťročnú prax, a to ja
nemám. (29-ročná žena, Rimavská Sobota) 

Hľadala som aj sama. Hľadala som, ale mám len deväťročnú
školu, takže sa mi nepodarilo. (38-ročná žena, Rimavská Sobota) 
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Z výpovedí je evidentný aktívny prístup žien, ale i rôzne formy,
ktorými sa snažia získavať informácie. Úmerne ich schopnostiam
a dostupnosti hľadajú vhodné voľné pracovné miesta prostredníctvom
inzertných novín, internetu, osobných návštev u potenciálnych
zamestnávateľov, ako i rozposielaním žiadostí o zamestnanie.  Forma,
akou si ženy hľadajú prácu, závisí od veku a vzdelania. Ženy so stre-
doškolským a vysokoškolským vzdelaním preferujú internet a roz-
posielanie žiadostí poštou, zatiaľ čo staršie ženy a ženy s nižším vzde-
laním dávajú prednosť osobným návštevám a inzertným novinám. 

Idem na internet, posielam žiadosti, životopisy, telefonujem...
Mám kolegyňu, ktorá to vzdala, ale ja sa nevzdávam... Mám dni, keď
som iba doma a idem za rodinou. A mám dni, keď si vezmem žiadosti
a obchádzam po meste, lebo nechcem veľmi mimo Banskej Bystrice,
snáď iba ten Zvolen by som brala, aj tam si obchádzam, aj tam som
už bola... Pokiaľ by bola mzda okolo tých 10 tisíc, tak to by sa dalo aj
cestovať a dochádzať... No a chodím z organizácie do organizácie...
Bola som v televízii, bola som na colnici, bola som v rozhlase,
v peňažných ústavoch... aj v rôznych firmách, cestovných
kanceláriách... (53-ročná žena, Banská Bystrica) 

Chodím sa pýtať, posielam si žiadosti, na internete. Ale teraz, keď
som tu, tak vidím, že jednoduchšie to majú tí, čo majú učňovky.
V dnešnej dobe sa najmä takí vedia rýchlo zamestnať. V Banskej  Bys-
trici je plno vysokoškolákov, bez práce. Som rada, že mám vysokú
školu, ale bohužiaľ so zamestnaním je to slabota. Zamestnajú sa
hlavne kuchári, čašníci, robotníci na stavbách. (25-ročná žena, Banská
Bystrica) 

Vidím niekde na dverách inzerát, že hľadajú predavačku, tak sa
tam skúsim opýtať, alebo idem po meste, vojdem do obchodu a popý-
tam sa. Väčšinou chcú niekoho na polovičný úväzok alebo dôchod-
kyne. Viackrát som bola aj na konkurz, obvykle mi povedia, že zavola-
jú, ale nikto sa neozval. Asi aj to, že som viac ako 10 rokov nepraco-
vala je problém. (34-ročná žena, Banská Bystrica) 

Hľadám si prácu cez rôzne inzeráty, internet i osobné kontakty.
Dokonca si rozposielala aj viacero žiadostí o prijatie do zamestnania;
väčšinou do firiem v okrese. (34-ročná žena, Prešov) 



Mesačne, napríklad v apríli som si poslala žiadosti na všetky školy,
asi 50 žiadostí. Ale v máji iba asi 7 – 10 žiadostí. Zamestnávatelia
skoro vôbec nereagujú. Možno z desiatich dvaja napíšu, že ma zaradili
do evidencie, ale, že momentálne nemajú voľné pracovné miesto.
(25-ročná žena, Banská Bystrica) 

Napriek aktívnemu prístupu väčšina žien z interviewovanej
skupiny zostáva dlhodobo nezamestnaná. Viaceré svoju situáciu
považujú za frustrujúcu. 

Mňa to nenormálne ničí, ja som si niekedy myslela, že sa zbláz-
nim doma. Počas školy som toľko informácií do seba dostávala a teraz
nič. Myslela som si, najprv, keď som v máji skončila, že si užijem leto.
Ale potom, keď som začala posielať žiadosti, vložila som do toho kopu
peňazí a vôbec nič, tak som  zostala nervózna. Vôbec som to nečakala.
(25-ročná žena, Banská Bystrica) 

Isté riešenie ich situácie je vzdelávanie, resp. rekvalifikácia, ktorá
ich jednak pripravuje na hľadanie práce a jednak rozvíja ich zručnos-
ti. Takmer všetky sa stretli z nejakou formou vzdelávania. Z ich
výpovedí je evidentný individuálny prístup ku klientom, ktorým sa
úrady práce snažia sprostredkovať typ vzdelávania, resp. rekvalifikácie
podľa ich potrieb, vzdelania alebo individuálnych rozvojových plánov.

Chodila som do kurzu tu v škole, komunitní sociálni pracovníci nás
učili písať a čítať. (43-ročná žena, Stropkov) 

Chodila som do školy na rómsky vzdelávací kurz – počítače.
(50-ročná žena, Stropkov) 

Teraz chodím na kurz pre nezamestnaných. Vysvetľujú nám, ako
si máme hľadať prácu. Trvá to päť dní. Od ôsmej do pol tretej.
(37-ročná žena, Nitra) 

Absolvovala som kurz zameraný na pripravenosť nezamest-
naného orientovať sa lepšie na trhu práce – ako ísť na pohovor, ako
si napísať životopis, kde hľadať ponuky. (32-ročná žena, Prešov) 

Chodila som na kurzy na úrad práce, učili nás, ako si hľadať robo-
tu a tak. (35-ročná žena, Nitra)

Veľmi pozitívnu odozvu majú kurzy s odborným zameraním. 
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Absolvovala som rekvalifikačný kurz so zameraním na podnikanie
v agroturizme, teda sprievodca, agroturistika vo vidieckom turizme.
Bola som spokojná. Dúfam, že sa mi podarí využiť poznatky v praxi.
(46-ročná žena, Levice)

Chodila som do školy tu do Stropkova, 2 mesiace. Bol to kurz
na varenie a šitie. Bolo to celkom dobré. (54-ročná žena, Stropkov)

Na druhej strane sa však nájdu aj kritické hlasy. 

Bola som, bohužiaľ, musím ho skritizovať. V januári 2005 som si
dala žiadosť na rekvalifikáciu, počítače pokročilí, internet a účtovníc-
tvo. V júli sa mi ozvali z úradu práce, že robia výber, ale kurz bol pre
začiatočníkov. Povedala som, že ďakujem pekne. Veď ak som 12
rokov robila s počítačom, tak musím niečo vedieť. A tiež som v decem-
bri dostala pozvánku na rekvalifikačný kurz na účtovníctvo. A keď som
tam bola, zistila som, že tam boli ľudia, čo boli 2-3 mesiace na úrade
práce a ja som dva roky čakala... Myslím si, že nepristupujú indi-
viduálne ku klientom. (53-ročná žena, Banská Bystrica) 

Jednoznačne najviac skúseností majú respondentky s uplatňo-
vaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce, tzv. aktivačnými prácami
a podobnou staršou formou verejno-prospešnými prácami. 

Po prvej materskej som bola na aktivačných prácach. Vtedy exis-
toval rómsky klub, to bolo také rómske združenie. Neboli to aktivačné
práce ako teraz, to bolo iné. (38-ročná žena, Rimavská Sobota)

Robím na aktivačnom každý deň 4, 5 hodín za 1 700 Sk. Budú to
dva roky. Sú so mnou spokojní a ja som rada, že robím aspoň to.
(50-ročná žena, Stropkov)

Dostala som ponuku z úradu práce na aktivačné práce. Učím ako
asistentka v škole. Trvá to dva roky. Som spokojná. (30-ročná žena,
Stropkov)

Robila som štyri a pol roka u starostu v dedine, až do konca apríla
pred rokom. To bolo na verejno–prospešné práce. Nedostávala som
žiadne peniaze, nedostávala som ani sociálku. Iba preto som tam robi-
la, aby som sa nemusela chodiť každý týždeň hlásiť. A nepotrebovala
som žiadne pečiatky, že si hľadám prácu. Teraz sa chodím každý
druhý týždeň hlásiť na úrad.



Uvedenú formu preferujú predovšetkým ženy s nižším vzdelaním
a staršie ženy. Ženy so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním
ponuku na aktivačné práce odmietajú.

Ponúkali mi verejno-prospešné práce. Neprijala som to. (29-ročná
žena, Rimavská Sobota)

4. Vízia vlastnej budúcnosti

Najväčšie názorové rozdiely u žien sme zaznamenali v otázke vízie
vlastnej budúcnosti. Viaceré zo žien svoju budúcnosť spájajú
s konkrétnym pracovným zaradením, vedia si predstaviť svoje zamest-
nanie, dokážu formulovať svoje predstavy veľmi konkrétne.  

Chcela by som začať podnikať. Predávať veci na trhu, oblečenie,
galantériu, tašky, kabelky, topánky, textil ... na jarmokoch. Moja
mama to robí, chcela by som to robiť s ňou. (37-ročná žena, Nitra)

Keby som mala peniaze, chcela by som prevádzkovať našu chatu.
Mám predstavu, len momentálne nemám peniaze. Aj s dcérou by som
chcela robiť, ona má nechtový dizajn, tá by chcela vlastný salón a ja
kaviarničku... (42-ročná žena, Banská Bystrica)

Poznám miestne rómske organizácie a k jednej by som sa chcela
dostať na aktivačné práce. Naučila by som sa tam tkať koberce a iné
textilné výrobky. Skúšala som to už, žiaľ, ich kapacita je tiež
obmedzená. Ale budem ešte skúšať. Moja neter tam už pracuje a je
to veľmi dobré. (32-ročná žena, Prešov)

Ženy celkom  presne  dokážu odôvodniť, prečo by chceli praco-
vať. Zaujímavé je, že rovnako často uvádzajú, že cítia potrebu praco-
vať, aby získali finančné prostriedky, ale zároveň prízvukujú, že potre-
bujú mať kontakt s inými ľuďmi a potrebujú pocit užitočnosti.

Ak by sa mi podarilo zohnať prácu, tak by som v prvom rade
získala sebavedomie, pretože keď človek pracuje, tak si nepripadá
sám pred sebou ani zbytočný a ani opustený. Mne bolo tak smutno,
že som si musela zaobstarať psa  a viem, že to nie je najlepšie rieše-
nie. Práca by mi pomohla určite viac. (55-ročná žena, Levice)
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Možno je to trochu naivné, ale myslím si, že keby som mala sku-
točnú prácu, tak by som sa celá zmenila, zlepšilo by sa moje zdravie
a zdvihlo sebavedomie. Vôbec by mi nevadilo pracovať ako pomocni-
ca v domácnosti, ale kto má na to peniaze, aby ma mohol zamestnať?
Vždy som bola hrdá na to, že sa viem o seba postarať, a aj teraz si
nemyslím, že o schopnostiach človeka rozhoduje jeho vek. Myslím, že
štát by sa mal postarať, aby aj ľudia v mojom veku mohli začať nor-
málne žiť. (55-ročná žena, Levice)

Chcela by som zarobiť nejaké peniaze, lebo zo sociálky sa nedá.
A ja tam mám ešte za komunistov začatý dom a nie a nie skončiť.
V tom jednoizbovom byte bývame 6 ľudí. To sa nedá šetriť, ani vyžiť.
Nie ešte šetriť z tých peňazí. (46-ročná žena, Nitra)

Ideálne by bolo, keby som mala prácu, cítila by som sa užitoč-
nejšia, a tiež chýba nám väčší príjem v rodine. Bývalý manžel síce
prispieva výživným, ale aj tak to v dnešnej drahej dobe nestačí.
Neviem, či by som chcela zostať v domácnosti, radšej by som bola
medzi ľuďmi. (28-ročná žena, Prešov)

Chcela by som pracovať. Necítim potrebu byť doma z vlastnej
vôle, deti sú už samostatnejšie. A okrem toho doma nás je veľa. Túžim
si nájsť prácu aspoň na pár hodín, aby sa uľavilo celej rodine.
(32-ročná žena, Prešov)

Bez rozdielu deklarujú záujem pracovať, ale je ich možné  na zák-
lade výpovedí rozdeliť do dvoch skupín. Prvú tvoria ženy, ktoré
uvádzajú, že sú ochotné prijať akúkoľvek prácu, sú ochotné sa vzdelá-
vať a napriek tomu, že isté preferencie v otázke zamestnanosti majú,
sú ochotné sa podriadiť.

Ja by som išla pracovať aj teraz, aj po tých rokoch čo som nepra-
covala. Poviem vám pravdu, asi pred rokom som si išla vybaviť
predčasný dôchodok. Začala som vypisovať papiere, mám päť detí, to
sa zarátava, ale nikdy som nerobila, a tak nemám nárok. Aj preto by
som išla robiť hocičo:  upratovať, riad umývať... (55-ročná žena, Ban-
ská Bystrica)

Zmenu by som si tak predstavovala, že by som robila. Aspoň za
tú minimálnu mzdu. No keby dali viacej, tak by bolo lepšie. Aby som
vedela deťom dať to, čo mne dali moji rodičia. Lebo mne rodičia toľko



dali, toľko zážitkov mám... A ja neviem dať vlastným deťom to, čo
mne dali. (30-ročná žena, Rimavská Sobota)

Chcela by som mať všetko, tak ako aj ostatní ľudia. Zarobiť si na
to, skrátka pracovať. Ja dokážem pracovať. Robím na aktivačnom
každý deň 4, 5 hodín za 1 700 Sk. Zatiaľ sú so mnou spokojní a ja som
rada, že robím aspoň to. Išla by som robiť hocičo. (50-ročná žena,
Stropkov)

Len takáto robota, čo by bola tu v Rimavskej Sobote. Robotníčka
alebo dačo také, upratovačka. Lebo tam stačí také vzdelanie. Lebo tak
chodia aj do Čiech, a to je ďaleko a peniaze to stoji, aj tu deti nechať
a aj tak nemáme komu. (38-ročná žena, Rimavská Sobota)

Druhú skupinu tvoria ženy, ktoré deklarujú záujem pracovať, ale
zamestnanie podmieňujú prácou v pôvodnej profesii, zamestnaním
sa čo najbližšie k trvalému bydlisku, resp. v mieste trvalého bydliska,
a tiež výškou mzdy. Pomerne často uvádzajú, že zamestnať sa je
výhodné iba v prípade, že zárobok prevyšuje výšku dovtedy poberanej
sociálnej dávky, prípadne, je výhodné iba vtedy, ak sú zamestnaní
obaja partneri.

Ideálne by bolo tu doma v mieste bydliska akúkoľvek robotu.
Neprekážala by mi kancelárska robota. Rozhodujúce by bolo to, či by
som musela dochádzať. Za dvojnásobok minimálnej mzdy by bolo už
zaujímavé dochádzať aj do Levíc. Nemusí byť ministerský plat, ale
musí byť dosť zaujímavý na to, aby po odrátaní týchto všetkých ná-
kladov ešte vždy zostalo viac ako to, čo človek dostáva, keď je doma.
(46-ročná žena, Levice)

Ideálne riešenie by bolo, keby som mala prácu niekde v kolektíve,
dobre, resp. primerane ohodnotenú k schopnostiam. Najviac by
mi vyhovovala 6-hodinová pracovná doba. (34-ročná žena, Prešov)

Veľmi rada by som sa zamestnala, najlepšie v pôvodnej profesii
predavačka. Dcéra pôjde tento rok do školy a každá koruna mi
pomôže. (28-ročná žena, Prešov)

Zmenu by som si tak predstavovala, že keby sme robili obidvaja.
Lebo keď robím len ja alebo manžel, tak zarobíme tak isto, ako keď
dostaneme sociálne. Teraz my dostávame neviem, len 5000 korún.
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Keby som išla len ja robiť, manžel nie, ja by som dostala minimálnu
mzdu 6800 korún, alebo koľko je to. To len tie isté peniaze by sme
dostali, čo máme teraz z podpory. Aby sme mali viac, potrebovali by
sme obaja robiť.  (38-ročná žena, Rimavská Sobota)

Všeobecne sa dá povedať, že konkrétnosť vízie vlastnej budúc-
nosti žien je v mnohých ohľadoch podmienená výškou dosiahnutého
vzdelania. Ženy so stredoškolským vzdelaním reálnejšie zhodnocujú
svoje šance a reálnejšie si stanovujú svoje ciele. Zatiaľ čo ženy bez
vzdelania svoje vízie spájajú so zvýšením životného štandardu.
Dvojnásobne to platí u žien pochádzajúcich z rómskych komunít.

Keby som si našla prácu, našetrila by som si na vlastný byt.
Momentálne sa s celou rodinou tiesnime v dvojizbovom byte u rodičov
manžela. Žije nás tam 9 ľudí. (32-ročná žena, Prešov)

Mať vlastný dom a peniaze, ktoré by mi vystačili na vyžitie. Mám
veľký záujem pracovať. (50-ročná žena, Stropkov)

Chcela by som ísť bývať medzi gadžov, aby to nebolo tak, ako je
to teraz. Aj chodím na miestny národný výbor, aby mi to vybavovali.
No o tom snívam, ale pochybujem, že sa to podarí. A chcem mať
zamestnanie, aby som mohla všetko poplatiť. Z 3 500 Sk sa nedá žiť.
(54-ročná žena, Stropkov)

Momentálne spokojná nie som. Chcela by som, aby manžel aj ja
sme pracovali, deti boli veľké a aby sme mali vlastný byt. Byť
zabezpečená vo všetkom. (22-ročná žena, Stropkov)

Zaujímavé je zistenie, že ženy napriek tomu, že sú dlhodobo
nezamestnané a podľa vlastných slov žijú na hranici chudoby,
nespoliehajú sa na  pomoc štátu. Takmer jednotne sa prikláňajú
k názoru, že v prípade potreby pomoc môžu očakávať od blízkych
príbuzných.

Snaží sa mi pomáhať celá rodina – deti, rodičia, svokra, všetci, čo
bývajú v Pukanci. Je to pre mňa veľmi ponižujúce, celý život som pra-
covala, a teraz nemám niekedy ani na prežitie. (50-ročná žena, Levice)

O pomoc sa môžem obrátiť na rodičov. Iba moja kamarátka
najlepšia zo strednej školy, tak tá ešte. Ona robí v Taliansku letušku.
Iba ak by sme sa vedeli dáko spojiť a vybaviť to Taliansko. Lebo to,



čo dostávam, aj keď chodím do hory, tak je veľmi málo. Iba 3 300
dostanete za celý mesiac. To sa nedá z toho vyžiť. (29-ročná žena,
Rimavská Sobota)

Ak potrebujeme, tak si pomáhame v kruhu rodiny. Manželovi
rodičia pomáhajú zo svojho dôchodku a prispievajú aj dve odrastené
netere, ktoré s nami žijú. Obidve pracujú na aktivačných prácach.
(32-ročná žena, Prešov) 

V najhoršej núdzi pomôže rodina, najviac rodičia a slobodný brat,
ktorý pracuje. (24-ročná žena, Prešov)

Predovšetkým ženy žijúce v rómskych komunitách majú
skúsenosti s prácou neziskových subjektov a rómskych aktivistov.
Aj keď podľa ich tvrdení tá práca nepokrýva celú šírku problematiky,
predsa len ich činnosť predstavuje istý potenciál na zlepšenie situácie.

Nejaké rómske organizácie zamestnávajú, ale len na aktivačné
práce. A zoberú iba tých, čo vedia s počítačom. A ja by som veľmi
chcela, aby ma pani H. (miestna rómska aktivistka) zobrala na hoci-
jakú robotu, aj keď neviem s počítačom. Jeden sa na to hodí, druhý
nie. (38-ročná žena, Rimavská Sobota)

Niektoré organizácie poznám. Napríklad J. N. (miestna rómska
aktivistka) učila  naše deti, ale  to už bolo dávno. Ona s mužom majú
voľakde kanceláriu, ale tam som nebola. A tiež Červený kríž, dcéra
s vnučkou tam boli. (55-ročná žena, Banská Bystrica)

Nikdy sa o mňa nijaký rómsky aktivista nezaujímal, ani neviem, či
v Leviciach sú vôbec nejakí. Ale viem, že moja kamarátka si u nás na
Lipníku chce otvoriť kanceláriu na pomoc Rómom, už poslala žiadosť
a teraz len čaká na odpoveď. (29-ročná žena, Levice)

Zatiaľ som sa neobracala na cudzích, ani na rómske organizácie,
ale poznám ľudí, ktorí pracujú pre jedno rómske združenie v rámci
aktivačných prac. (24-ročná žena, Prešov)

Poznám miestne rómske organizácie a k jednej by som   sa chcela
dostať na aktivačné práce. Naučila by som sa tam tkať koberce a iné
textilné výrobky. Skúšala som to už, žiaľ, ich kapacita je tiež
obmedzená. Ale budem ešte skúšať. Moja neter tam už pracuje a je
to veľmi dobré. (32-ročná žena, Prešov)
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Namiesto záveru 

Presadzovanie rodovej rovnosti je otázkou nielen dodržiavania
legislatívneho rámca, ale predovšetkým odstraňovania bariér. Určite
veľkú úlohu zohráva zmena postojov a odbúravanie rodových stereo-
typov, ale ešte väčší priestor poskytuje reálne zrovnoprávnenie žien
v prístupe ku vzdelaniu, odstránenie napätia medzi prácou a rodinou,
a to aj prostredníctvom služieb uľahčujúcich rodičom návrat na trh
práce, ale i väčšou variabilitou zo strany zamestnávateľov – pohyblivý
pracovný čas, skrátený pracovný úväzok...

Potvrdzuje sa, že ženy nezamestnané viac ako 12 mesiacov
oprávnene patria medzi rizikové skupiny pri umiestňovaní na trh
práce. V ich prípade dochádza ku kumulácii viacerých rizikových fak-
torov, ktoré podmieňujú úspešný vstup na trh práce a ktoré nie sú
samy schopné prekonať. Aj preto by ich zaradeniu do pracovného pro-
cesu mala byť venovaná ešte väčšia pozornosť ako doteraz. 

Ženy v produktívnom veku, približne do 34 rokov, sú často vy-
stavené voľbe práca/kariéra alebo rodina. Ženy bez vzdelania alebo
so základným vzdelaním možno nepociťujú túto dilemu tak výrazne
ako ženy so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, lebo ponúk
na nekvalifikovanú prácu je menej a aj z osobnostného hľadiska pri
nekvalifikovaných profesiách zamestnanie nepovažujú za sebarealizá-
ciu. Naopak, ženy so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním
dokážu formulovať problémy súvisiace s rodičovstvom ako prekážkou
pracovnej/profesnej realizácie.

Na druhej strane sme sa u respondentiek stretli aj s postojmi, keď
materstvo, resp. materská dovolenka predstavuje isté východisko
z nezamestnanosti. V tomto kontexte vidíme určité riziká, ktoré sú
spojené s plánovaným zvyšovaním rodičovského príspevku na úroveň
minimálnej mzdy. Na určité skupiny žien to môže pôsobiť demotivujú-
co z hľadiska ich vstupu na trh práce.

Takmer bez výnimky sa ženy s nezaopatrenými deťmi v svojom
živote stretli s prístupom, že materstvo bolo hendikepom u zamestná-
vateľa, resp. potenciálneho zamestnávateľa. Aj keď legislatíva zakazu-
je zisťovať pri uchádzaní sa o prácu rodinný stav a počet detí, napriek
tomu je to bežnou praxou. Netreba ani zvlášť zdôrazňovať, že vďaka



vžitým stereotypom sa predpokladá, že starostlivosť o deti je takmer
výlučne na žene a napríklad v prípade ochorenia dieťaťa bude žena
absentovať v zamestnaní. Tiež ženy–matky sa považujú za málo
flexibilné vzhľadom na pracovný čas (nadčas), ale i vzhľadom na
ďalšie vzdelávanie.

Ženy v súvislosti s výpadkom zo zamestnania kvôli materskej
a rodičovskej dovolenke majú pri nástupe do práce aj isté odborné
medzery vo vzdelaní (i keď nie pri všetkých, ale pri mnohých profe-
siách).

Poznatky z posledných rokov potvrdzujú, že ďalším hendikepom
u dlhodobo nezamestnaných je vek, a to tak vo vzťahu k ženám, ako
i mužom. Veková hranica sa však výrazne posúva čoraz nižšie,
a napríklad aj pri nami realizovaných rozhovoroch sme sa stretli
so skutočnosťou, keď ženy už omnoho skôr ako vo veku 50 rokov
narážali pre svoj vek na nezáujem zamestnávateľov.

Jednoznačne sa potvrdzuje, že zamestnanie je nielen zdrojom
finančného príjmu, ale aj miestom sebarealizácie, nadväzovania
sociálnych kontaktov a priestorom na budovanie pocitu potrebnosti
pre spoločnosť. Práve preto by mali byť vytvorené také podmienky,
aby ten, kto chce pracovať a vzdelávať sa, mohol reálne vstúpiť
na trh práce bez ohľadu na rodovo podmienené rozdiely.

Najvážnejším problémom  je vzdelanie. Väčšina  interviewovaných
žien bola bez vzdelania, resp. iba so základným vzdelaním. Na ich
rozhodnutí nepokračovať vo vzdelávaní majú do istej miery  podiel
pretrvávajúce stereotypy, podľa ktorých sa žena bude starať o rodinu
a nepotrebuje vzdelanie. Toto tvrdenie neobstálo už ani pred pol-
storočím, nie to ešte dnes. Preto je nevyhnutné do budúcnosti veno-
vať príprave na povolanie a vzdelávaniu väčšiu pozornosť. Aj v prípade
dlhodobo nezamestnaných žien bez vzdelania by stálo za zváženie
realizovať vzdelávacie programy, a v prípade, že je to potrebné,
aj s prvkami základnej gramotnosti.

Výskum potvrdil, že postavenie dlhodobo nezamestnaných žien je
veľmi komplikované. Ženy takmer bez výnimky deklarovali, že
neočakávajú pomoc zo strany štátu. Štát by však v žiadnom prípade
nemal rezignovať jednak na pomoc tejto skupine populácie, ale najmä
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by mal posilňovať mechanizmy prevencie pred ocitnutím sa v situácii
dlhodobej nezamestnanosti.
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Sociálni partneri ako realizátori 
rovnosti príležitostí a zosúlaďovania
práce a rodiny v zrkadle výskumu1

Monika Čambáliková

Úvod

Predmetom skúmania v tejto štúdii je najmä problematika (ne)rovnos-
ti a (ne)rovnosti príležitostí mužov a žien na trhu práce, ako aj pro-
blematika zosúlaďovania pracovného a rodinného života.

Posilnenie princípu rovnakých príležitostí je jedným zo štyroch
pilierov európskych Smerníc zamestnanosti (Dokument Európska
stratégia zamestnanosti EU9909187F), pričom  rovnosť sa má rozšíriť
do ďalších troch pilierov: do zlepšenia zamestnania a zamestnateľnos-
ti, rozvíjania podnikania a podnikateľstva a podporovania flexibility
podnikov a zamestnancov.

Za realizáciu týchto cieľov, konkrétne najmä za zvýšenie miery
zamestnanosti žien, vyrovnávanie zastúpenia žien a mužov v určitých
rezortoch a zamestnaniach, za zlepšenie možností kariérneho postupu
žien a za uľahčenie ich vstupu či opätovného návratu na trh práce
dostávajú zodpovednosť  spolu s vládami členských štátov  aj sociálni
partneri  – najmä odbory a zamestnávatelia. Sociálni partneri spolu
s členskými štátmi (vládami) sa zároveň vyzývajú, aby uľahčovali
zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Preto sme do výskumu
zahrnuli  sociálnych partnerov ako aktérov týchto procesov a kolek-
tívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy ako nástroj (ne)realizácie
rovnosti príležitostí a zosúlaďovania práce a rodiny.

Hlavným predmetom skúmania bola obsahová analýza rodových
aspektov v podnikových kolektívnych zmluvách a v kolektívnych zmlu-
vách vyššieho stupňa, ako aj  v činnosti (najmä v procese kolektívne-
ho vyjednávania, ale aj realizovania a vyhodnocovania plnenia kolek-
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tívnych zmlúv) sociálnych partnerov – najmä odborov – v skúmaných
podnikoch, resp. hospodárskych odvetviach.

Okrem obsahovej  analýzy príslušných kolektívnych zmlúv (pod-
nikových kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa)
sme uskutočnili pološtandardizované rozhovory s vyjednávačmi týchto
zmlúv, a tiež s expertmi, pôsobiacimi v súčasnosti v relevantných
inštitúciách v Slovenskej republike.

Poznatky z nášho výskumu ukazujú, že sociálni partneri v SR, pre-
dovšetkým odborári, sa považujú za jedného z dôležitých aktérov
oboch týchto procesov, uvedomujú si svoju špecifickú funkciu a úlohu
v nich. V oblasti princípu a praxe zosúlaďovania práce a rodiny pôso-
bia už dlhodobo a na štandardnej európskej úrovni. V rovine cieľov
a princípov začlenili do svojho programu aj agendu princípu a praxe
rovnosti príležitostí. Učia sa, ako ju efektívne začleňovať do svojej kaž-
dodennej činnosti, a najmä do každodenného života zamestnancov
a zamestnankýň vo svojich podnikoch.

Skúmané slovenské kolektívne zmluvy sú v princípe rodovo
neutrálne. Vo všeobecnosti idú nad rámec zákona, resp. obsahujú viac
špecifických nástrojov a opatrení v oblasti zosúlaďovania pracovného
a rodinného (osobného) života, ako v oblasti realizácie rovnosti príleži-
tostí mužov a žien.  

1.  Sociálni partneri ako aktéri a inštitúcie 
sociálneho partnerstva ako nástroje 
utvárania trhu práce

Sociálni partneri a inštitúcie sociálneho partnerstva získali po druhej
svetovej vojne v demokratických štátoch so sociálne orientovaným
trhovým hospodárstvom dôležitú úlohu nielen ako tí, ktorí  prispieva-
jú k stabilizácii spoločnosti a k participácii združení zamestnancov
a zamestnávateľov na (spolu)rozhodovaní a kontrole od úrovne pod-
niku až po celospoločenskú úroveň, ale tiež ako tí, ktorí plnia úlohu
spolutvorcu politiky trhu práce, politiky zamestnanosti, sociálnej poli-
tiky, a najmä podnikovej sociálnej politiky.



V súčasnosti sociálni partneri nezriedka zápasia o uchovanie svo-
jich kompetencií, spoločenských funkcií a svojho reálneho vplyvu. Pro-
cesy, určujúce charakter súčasnosti – liberalizmus, globalizácia,
reštrukturalizácia výroby a pracovných síl – totiž prinášajú interné
i externé zmeny, ktoré spôsobujú oslabenie vyjednávacej a organiza-
čnej sily „tradičných” sociálnych partnerov, najmä odborov. Na druhej
strane niektoré dôsledky spomínaných procesov, najmä tlak inte-
gračných požiadaviek a kritérií Európskej únie,  môžu mať na pôsobe-
nie a postavenie  sociálnych partnerov aj pozitívny (minimálne formál-
no-inštitucionálny) vplyv: tlak týchto kritérií nabáda členské štáty
posilňovať svoje demokratické inštitúcie, medzi ktoré patria aj inštitú-
cie sociálneho partnerstva, a súčasne ich nabáda k prístupu, ktorý
uprednostňuje dosahovanie konsenzu a dohody – čo práve inštitúcie
sociálneho partnerstva umožňujú.

Úlohu a poslanie „tradičných” sociálnych partnerov v nových pod-
mienkach posilňuje aj priberanie „novej” agendy:  okrem „tradičnej”
agendy, ako je úsilie o zvýšenie mzdy, zlepšenie pracovných a život-
ných podmienok zamestnancov, sú (môžu byť) sociálni partneri
napríklad realizátormi princípu a praxe rovnosti (vrátane rodovej)
a rovnosti príležitostí v oblasti práce a zamestnanosti, ako aj zosúlaďo-
vania pracovného a rodinného (osobného) života.

Ako nástroje tu môžu sociálni partneri vhodne využiť svoje
„tradičné” inštitucionalizované spôsoby pôsobenia: najmä kolektívne
vyjednávanie a kolektívnu zmluvu. Práve prostredníctvom kolektívne-
ho vyjednávania a kolektívnych zmlúv môžu sociálni partneri byť
garantom a realizátorom uplatňovania rovnakých príležitostí v rámci
všetkých relevantných politík  - keďže kolektívne vyjednávanie zohrá-
va dôležitú úlohu pri určovaní pracovných podmienok, podmienok
zamestnania a zamestnávania, je kľúčovým mechanizmom pri
uplatňovaní aspektov rovnosti v pracovnom procese v najširšom
zmysle.

Do výskumu sme preto zahrnuli:

1. SOCIÁLNYCH PARTNEROV ako AKTÉROV, 
resp. (ne)realizátorov rovnosti príležitostí (a zosúlaďovania 
pracovného a rodinného života);   
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2. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE a KOLEKTÍVNE ZMLUVY
ako NÁSTROJ, resp. spôsob (ne)realizácie rovnosti príležitostí 
(a zosúlaďovania pracovného a rodinného života). 

Hlavným predmetom skúmania bola obsahová analýza rodových
aspektov v kolektívnych zmluvách a v činnosti (najmä v procese
kolektívneho vyjednávania, ale aj uzatvárania a realizovania
kolektívnych zmlúv) sociálnych partnerov – najmä odborov - na praco-
visku, resp. v oblasti rovnosti príležitostí a harmonizácie práce
a rodiny.

Objektom skúmania boli: 

a) sociálni partneri – vyjednávači kolektívnych zmlúv:
- na úrovni podnikov,
- na úrovni odborových zväzov;

b) kolektívne zmluvy (podnikové kolektívne zmluvy a kolektívne 
zmluvy vyššieho stupňa – 15 kolektívnych zmlúv);

c) experti a expertky - členovia Komisie rovnosti príležitostí 
pri Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ SR) 

Použité výskumné nástroje a techniky:

a) obsahová analýza príslušných kolektívnych zmlúv;

b) hĺbkové pološtandardizované rozhovory s vyjednávačmi kolek-
tívnych zmlúv a s expertmi.

1.1 Kolektívne vyjednávanie a kolektívna zmluva 
ako nástroje realizácie rovnosti príležitostí 
a zosúlaďovania práce a rodiny

Sociálni partneri majú (spolu s vládami členských štátov) v zmysle
Európskej stratégie zamestnanosti spoluzodpovednosť za:2

• zvýšenie miery zamestnanosti a zamestnateľnosti žien,

• vyrovnávanie zastúpenia mužov a žien v určitých rezortoch a zamest-
naniach,

2 Zdroj: Smernica zamestnanosti. Dokument: Európska stratégia zamestnanosti
EU9909187F.



• zlepšenie možností kariérneho postupu žien,

• uľahčovanie zosúlaďovania pracovného a rodinného (osobného) ži-
vota,

• uľahčovanie vstupu a opätovného vstupu (integrácie a reintegrácie) 
žien na trh práce. 

1.1.1 Kolektívne vyjednávanie a rovnosť príležitostí
V princípe ide o to, že politiku uplatňovania rovnosti príležitostí treba
realizovať a rozvíjať v rámci všetkých politík, na všetkých úrovniach
a vo všetkých relevantných oblastiach. Keďže práve predmetom
kolektívneho vyjednávania a obsahom kolektívnej zmluvy je stanovo-
vanie a úprava pracovných podmienok v najširšom zmysle – vrátane
podmienok zamestnania, zamestnávania a odmeňovania, je (môže
byť) kolektívne vyjednávanie kľúčovým mechanizmom na uplatňo-
vanie aspektov rovnosti v pracovnom procese, najmä na konkrétnom
pracovisku (podniku).

Súčasne treba v tejto súvislosti zdôrazniť význam kolektívnych
zmlúv ako doplnenia legislatívy: práve v kolektívnych zmluvách možno
zakotviť opatrenia a úpravy, ktoré idú nad rámec platnej legislatívy.
Dávajú tak možnosť a platformu aj na rozvíjanie skôr pozitívnych,
ba dočasne „nadštandardných” opatrení – vrátane opatrení podporu-
júcich rovnosť – najmä ak tieto reagujú na minulé znevýhodnenia
či vyvažujú minulé a súčasné diskriminačné praktiky.

Ukazuje sa, že rodové rozdiely a nerovné príležitosti sú zakotvené
v „rodovom” charaktere a prežívajúcom stereotype v rámci organizácií
– napríklad v predpoklade, že muži nemajú domáce povinnosti
a povinnosti starostlivosti o členov rodiny a v podceňovaní práce,
ktorú tradične robia ženy. Preto je potrebné najprv kriticky prehod-
notiť organizačné štruktúry a kultúrne vzorce – a následne v tomto
duchu prijímať konkrétne opatrenia.

„Dobré” kolektívne zmluvy sa teda dotýkajú najmä tých prekážok
uplatňovania princípu a praxe rovnakých príležitostí, ktoré
sa nachádzajú v kultúre a štruktúre organizácií. Nesústreďujú
sa výlučne na konkrétne otázky, ale venujú sa stanoveniu pozitívnych
akčných programov, stanovujú krátkodobé i dlhodobé ciele,
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konkretizujú postupy ich dosahovania a zabezpečujú ich finančné kry-
tie. Inak povedané – kolektívne zmluvy, ktoré môžu slúžiť ako „príkla-
dy dobrej praxe”, dôsledne integrujú rovnosť príležitostí do politiky
ľudských zdrojov a do politiky zamestnanosti.

Vyjednávači takýchto kolektívnych zmlúv rovnosť príležitostí
chápu a vo svojom podniku, hospodárskom odvetví či na trhu práce vo
všeobecnosti uplatňujú  ako integrálny rozmer pilierov zamestnávania
a zamestnania, podnikateľstva a flexibility.

„Ak kolektívnemu vyjednávaniu chýba rodová perspektíva,
je veľmi pravdepodobné, že kolektívne zmluvy budú inštitucionalizo-
vať diskriminačné praktiky, budú skôr upevňovať ako oslabovať
rodovú segregáciu práce a budú zakladané na mužskej norme zamest-
návania, očividne nevýhodnej pre ženy.”3

Aké sú teda vo všeobecnosti znaky „dobrej” kolektívnej zmluvy
z hľadiska realizácie princípu rovnosti príležitostí?  
Takáto kolektívna zmluva spravidla:

• obsahuje prvky, ako napríklad odstraňovanie či aspoň znižovanie
nerovnakého odmeňovania mužov a žien, horizontálnej a vertikálnej
rodovej segregácie v štruktúre zamestnaní či pracovných pozícií,
podporu rovnomernejšieho rozdelenia platenej a neplatenej práce
medzi ženami a mužmi, 

• a je v nej zjavná idea:  snaha zmeniť organizácie a nie iba jednodu-
cho „prispôsobiť ženy”.

V súvislosti s realizáciou rovnosti príležitostí európski sociálni part-
neri sústreďujú svoju pozornosť najmä na oblasti:
1. nábor, služobný postup, vzdelávanie,

2. zosúlaďovanie pracovného a rodinného (osobného) života,

3. integrácia a opätovná integrácia na trh práce.

3 Zdroj: Rovnaké príležitosti, kolektívne vyjednávanie a európska stratégia zamestnanosti.



1.1.1.1 Nábor, služobný postup, vzdelávanie
Znaky „dobrých” kolektívnych zmlúv: 

a) Pri nábore a výbere pracovníkov: 
• odstraňovanie stereotypov podľa pohlavia pri popise 

zamestnania a pracovného miesta/funkčného zaradenia 
a pri inzercii,

• ponuka/možnosť  pracovať na čiastočný úväzok,
• pozývanie na konkurz alebo zaradenie kandidátok - žien 
do užšieho výberu na pracovné miesta/pozície, v ktorých 
sú menej (disproporčne) zastúpené, prinajmenšom 
v pomere, v akom sú ženy zastúpené medzi uchádzačmi 
o toto pracovné miesto či funkčné zaradenie.

(Prednostný nábor žien na pracovné miesta a pozície, v ktorých 
sú menej zastúpené, je v súlade s Amsterdamskou zmluvou.)  

b) V oblasti politiky a kritérií pracovného (služobného) postupu:
• skúmanie štruktúry zamestnancov podľa pohlavia,
• identifikovanie prekážok pracovného 

(služobného/kariérového) postupu žien,
• mapovanie kariérnych dráh na uľahčenie prístupu žien 

k vyšším postom.

c) V oblasti vzdelávania:
• rovnaký alebo prednostný prístup (žien, resp. predtým

znevýhodnených či menej participujúcich skupín
pracovníkov) k vzdelávaniu a získavaniu odbornej praxe,

• rovnomerné využívanie vzdelávacích fondov a možností, 
zabezpečenie vyváženejšej participácie žien aj prostred-
níctvom miest rezervovaných pre ženy, resp. iné, predtým 
znevýhodnené skupiny,

• zabezpečenie starostlivosti o rodinných príslušníkov, ktorí 
sú na starostlivosť odkázaní počas vzdelávania a kurzov.
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1.1.1.2 Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života
Možnosť kombinovať platenú prácu (zamestnanie) a rodinný život je
dôležitá pre zamestnancov a zamestnankyne v rôznych etapách života
nielen s ohľadom na starostlivosť o deti, ale aj starostlivosť o starších
príbuzných. Na zlepšenie zosúladenia pracovného a rodinného života
európske Smernice zamestnanosti poukazujú na potrebu rodinne
orientovaných politík, ako sú prerušenia kariéry (zamestnania),
rodičovská dovolenka, dovolenka na ošetrovanie člena rodiny alebo
práca na skrátený úväzok v kombinácii s poskytovaním, zdokonaľo-
vaním a dostupnosťou sociálnych služieb (vrátane služieb a zariadení
starostlivosti o deti, chorých a starých ľudí). Cieľom je poskytnúť
zamestnancom/zamestnankyniam možnosť zvoliť si, čo najlepšie
vyhovuje ich individuálnym potrebám alebo ich konkrétnej pracovnej
a rodinnej situácii v danej životnej etape.

Vyjednávači takýchto kolektívnych zmlúv vychádzajú z presvedče-
nia, že ustanovenia týkajúce sa zosúlaďovania pracovného a rodin-
ného života musia byť k dispozícii rovnako pre ženy, ako aj pre mužov.
Inak sa bude upevňovať tradičné nerovné rozdelenie práce v rodine
(resp. vo sfére neplatenej práce) a prekážky uplatňovania rovnosti
príležitostí v platenom zamestnaní sa budú prolongovať.

Znaky „dobrých” kolektívnych zmlúv (a príkladov „dobrej praxe”)
vzhľadom na zosúlaďovanie rodiny a práce:

• dôraz na „rodinne orientované” politiky a na opatrenia uľahčujúce
zosúlaďovanie pracovného a rodinného (osobného) života zamest-
nancov – rodičovská dovolenka, dovolenka na ošetrovanie člena 
rodiny, práca na skrátený úväzok, 

• tiež v kombinácii s dostupnosťou sociálnych služieb a sociálnych 
zariadení, predškolských zariadení a zariadení na trávenie 
voľného času, 

• dovolenka nad rámec minimálnych štandardov, 

• kultúrne, rekreačné, športové a iné aktivity pre zamestnancov 
a ich rodiny.

Uvedené konkrétne opatrenia sa opäť odvíjajú od prijatia už uve-
denej všeobecnej idey: sociálni partneri, úspešní v realizácii rovnosti
v týchto oblastiach, si uvedomujú, že „tradičné”, teda nerovné rozde-



lenie práce v rodine často pôsobí ako prekážka rovnakým príležitos-
tiam v platenom zamestnaní (verejnej sfére) a vedome sa to usilujú
eliminovať.

1.1.1.3 Integrácia a opätovná integrácia na trh práce  
Kvalifikačná príprava a (celoživotné) vzdelávanie sú dôležitými opatre-
niami na zlepšenie zamestnateľnosti. Znevýhodneným skupinám
na trhu práce (ako sú ženy - v reintegrácii na trh práce najmä
po rodičovskej dovolenke - etnické menšiny, mladí ľudia  a starší ľudia,
ľudia s nízkou kvalifikáciou) pomáhajú podporné opatrenia a projekty,
ktoré zohľadňujú ich špecifickú situáciu. Práve takéto projekty sa tešia
v súčasnosti aj finančnej podpore z príslušných európskych fondov.

Európske Smernice zamestnanosti zdôrazňujú potrebu moder-
nizácie organizácie práce. Tento cieľ navrhujú dosahovať zavedením
pružných pracovných foriem - ako je skrátenie pracovného času,
práca na čiastočný úväzok, a najmä celoživotné vzdelávanie. Smernice
pritom zdôrazňujú rovnováhu medzi pružnosťou (flexibilitou) a istotou
na trhu práce. Zvyšovanie flexibility firiem sa totiž často realizuje
na úkor istoty ich zamestnancov. „Pružní” pracovníci, napríklad
zamestnanci pracujúci na čiastočný pracovný úväzok alebo s pracov-
nou zmluvou na dobu určitú, majú často nižší plat a horšie pracovné
a sociálne podmienky v porovnaní s inými zamestnancami, a zároveň
požívajú nižšiu úroveň pracovno-právnej ochrany pri udržaní
si zamestnania.

„Dobré” kolektívne zmluvy v tejto oblasti zakotvujú najmä:

• vzdelávanie počas rodičovskej dovolenky a pri návrate 
do zamestnania,

• udržiavanie kontaktu počas trvania rodičovskej dovolenky (či počas 
prerušenia práce z dôvodu dlhodobejšej starostlivosti o člena rodiny),

• budovanie seniority a práv sociálneho zabezpečenia počas 
trvania takejto dovolenky či prerušenia práce.

Vo všeobecnosti možno všetky tieto spomínané opatrenia -
ustanovenia kolektívnych zmlúv rozčleniť na: 
1. opatrenia odstraňujúce prekážky,
2. opatrenia s pozitívnym účinkom (podporné alebo mimoriadne 
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opatrenia zavádzané na určité obdobie, aby kompenzovali
diskrimináciu v minulosti),

3. všeobecné podporné opatrenia (rozdiel oproti predchádzajúcim
v tom, že sú zamerané na všetkých zamestnancov:
ide o antidiskriminačné opatrenia, vzdelávacie a komunikačné 
aktivity, programy a opatrenia zosúlaďovania osobného, 
pracovného a rodinného života),

4. prispôsobujúce opatrenia (na zabezpečenie toho, aby práca, 
pracovné nástroje a pracoviská „vyhovovali” všetkým skupinám
pracovníkov).

Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných
podmienok (EFILWC) uskutočnila päťročný výskumný projekt
o kolektívnom vyjednávaní a o rovnosti príležitostí v EÚ, v ktorom
identifikovala a analyzovala kolektívne zmluvy, ktoré majú potenciál
zlepšiť rovnosť príležitostí, a súčasne skúmala proces, ktorým sa také-
to zmluvy dosiahli. V tejto súvislosti poukázala na niektoré faktory,
ktoré môžu pozitívne podporiť využívanie kolektívneho vyjednávania
ako nástroja posilňujúceho a upevňujúceho širšie uplatňovanie
rovnosti príležitostí a ponúkla určité odporúčania, ako aj príklady
dobrej praxe v tejto oblasti.4

1.1.2 Kolektívne zmluvy a rovnosť príležitostí: 
Príklady „dobrej praxe”, resp. „rodovo citlivých”
kolektívnych zmlúv z členských štátov EÚ

Francúzsko
Zámerom uvedenej kolektívnej zmluvy z roku 1991 bolo uľahčiť
ženám prístup k zamestnaniu a znížiť rodovú segregáciu najmä
v manažérskych postoch. Zmluva načrtla cieľ: paritné zastúpenie
vo všetkých etapách. Rovnosť sa považovala za súčasť všeobecnej
stratégie manažmentu. Vytvorili sa dve štruktúry: komisia, ktorá za-
stupuje jednotlivé povolania, odborové zväzy a manažment, zasadá
najmenej raz do roka na prehodnotenie dosiahnutého pokroku
a prípravu nových návrhov, a ďalšia komisia, stretávajúca sa podľa
potreby tak, aby kontrolovala plnenie tejto kolektívnej zmluvy. 

4 Posilnenie a širšie uplatňovanie rovnosti príležitostí prostredníctvom kolektívneho vyjed-
návania. Inge Bleinjenbergh, Jeanne de Bruiina, Linda Dickens, EFILWC, december 1999.



Nemecko
Zmluva z roku 1990 na letisku vo Frankfurte uchopila rovnosť príleži-
tostí ako integrálnu súčasť rozvoja ľudských zdrojov, zdôrazňujúc
vzdelávanie. Obsahuje ustanovenia o zosúladení rodiny a práce,
možnosti práce na skrátený pracovný úväzok a pružného pracovného
času, princíp rovnosti príležitostí pri získavaní zamestnania, vrátane
pracovného a kariérneho postupu žien,  ustanovenia o zásadách inze-
rovania, výberových postupov a kritérií pri prijímaní a preraďovaní
pracovníkov a ich zaraďovaní do odborného školenia a program zvyšo-
vania vnímavosti/citlivosti pre rovnosť príležitostí zo strany organi-
začných a riadiacich štruktúr. Zmluva sa realizuje prostredníctvom
aktívnej informačnej politiky a vytvorením zvláštnej komisie. 

Španielsko
Kolektívna zmluva, pokrývajúca niekoľko vládnych inštitúcií, založila
komisiu s väčšinovým zastúpením žien, ktorej náplňou je preskúmať
súčasné pravidlá jednotlivých organizácií optikou rovnosti príležitostí
a zabezpečiť účasť žien vo všetkých relevantných aktivitách. Komisia
má právo zúčastňovať sa na tvorbe podmienok/kritérií, ktorými sa
riadi prístup k zamestnávaniu, pracovnému postupu a hodnoteniu,
a byť zapojená do stanovovania pracovných podmienok. 

Švédsko
V zmluve miestnych samospráv z roku 1994 sa rovnosť príležitostí
chápe ako strategická otázka v reštrukturalizácii miestnej samosprávy.
Segregácia pohlaví a rovnaké rozdelenie pracovných príležitostí je
„dôležitou otázkou v zmysle demokracie, moci a efektívnosti"
na úrovni manažmentu a považuje sa za „relevantnú pre kvalitu
rozhodovania". Preto sa rovnosť príležitostí uplatňuje ako ústredný
operačný princíp pre všetky relevantné oblasti politiky/politík, ktoré sú
obsahom tejto zmluvy. 

Spojené kráľovstvo
V londýnskej požiarnej službe a službe civilnej ochrany bol audit
rovnosti príležitostí zameraný vyslovene na organizačnú kultúru.
Prístup bol modelovaný na princípe hodnotenia rizík, aplikovanom
v auditoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: identifikovanie
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oblastí rizika, vyhodnotenie rizika, prijatie vhodných krokov. Realizácia
zahŕňala preskúmanie súčasných princípov politiky a postupov, mode-
lov a trendov pri nábore, udržiavaní, povyšovaní, sťažnostiach a disci-
plíne, vzdelávaní a rozvoji, postupe a rozvíjaní kariéry. Preskúmali sa
názory pracovníkov v spolupráci s odbormi. Analýza sa sústredila na
organizačné a kultúrne zmeny a zmeny v oblasti riadenia. Audit viedol
k prijatiu dohody s cieľom zaviesť program pre rovnosť v širšom pro-
grame rozširovania zmien kultúry v partnerstve s odbormi. 

1.1.3 Kolektívne vyjednávanie a rovnosť príležitostí:
Odporúčania na podporu vyjednávania 
o rovnosti príležitostí

Odporúčania5 sú adresované v prvom rade sociálnym partnerom, ale
tiež všetkým národným a nadnárodným aktérom (od národných vlád
až po príslušné komisie rovnosti príležitostí) – teda všetkým, ktorí
môžu nabádať a motivovať sociálnych partnerov k aktivite a spolupra-
covať s nimi v týchto oblastiach.

Odporúčania pre sociálnych partnerov v súvislosti s podporou
rovnosti príležitostí – sociálni partneri by mali:
• zlepšovať svoje odborné znalosti, 
• iniciovať vznik príslušných inštitúcií a zakladať odborné centrá 

na národnej, rezortnej a podnikovej úrovni,
• prijímať opatrenia na primerané zastúpenie a participáciu žien 

a zvyšovať ich zapojenie do procesu kolektívneho vyjednávania 
z hľadiska kvantity (zvyšovanie počtu) a kvality (zvyšovanie vplyvu),

• prijímať opatrenia na primerané zastúpenie a participáciu všetkých
skupín zamestnancov, vrátane ich zapojenia do kolektívneho 
vyjednávania, 

• navrhnúť smernice alebo príručky a metodické pomôcky pre svojich
vyjednávačov, 

• dôsledne implementovať princíp rovnosti príležitostí do všetkých 
oblastí, programov a politík (vrátane  kolektívnych zmlúv), 

• zabezpečiť, aby kolektívne zmluvy obsahovali nástroje realizácie,
monitorovania dodržiavania a vyhodnocovania princípu rovnosti
príležitostí a opatrení, ktoré boli v súvislosti s jeho realizáciou prijaté,

5 Zdroj: Posilnenie..., EFILWC, 1999.



• zriaďovať spoločné orgány a uzatvárať rámcové dohody o otázkach
rovnosti na európskej, národnej, rezortnej a podnikovej úrovni.

Odporúčania a námety pre činnosť ostatných aktérov
Národné vlády by sa mali snažiť využívať (alebo zakladať) me-

chanizmy na šírenie osvety a príkladov dobrej praxe v tejto oblasti –
a to napríklad zriaďovaním odborných centier a expertných skupín
a zabezpečovaním, aby sa rovnosti príležitostí venovala pozornosť aj
v administratívnej evidencii a hodnotení kolektívnych zmlúv.

Národné vlády by mali implementovať/prijímať legislatívu garan-
tujúcu rovnosť príležitostí a hodnotiť/monitorovať dodržiavanie
a realizáciu tejto legislatívy v praxi – aj za účasti sociálnych partnerov.

Národné akčné plány by mali podávať správu aspoň o kvanti-
tatívnom pokroku v znižovaní mzdových rozdielov medzi mužmi
a ženami, o zmenách v horizontálnej a vertikálnej segregácii štruktúry
zamestnaní podľa pohlavia, a o zvyšovaní počtu žien-vyjednávačiek
v kolektívnom vyjednávaní.

Európska únia, národné členské štáty a miestne samosprávne
orgány by mali vyčleniť financie na realizáciu programov a opatrení
zvyšujúcich rovnosť príležitostí a uľahčujúcich zosúlaďovanie práce
a rodiny - napríklad zakladaním a prevádzkovaním predškolských
zariadení a zariadení sociálnych služieb, aby sa garantovali rovnaké
príležitosti na vzdelávanie a počas vzdelávania pre zamestnancov
a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú povinnosť
starostlivosti o odkázaných členov rodiny.

Odborná a finančná pomoc Európskej komisie sociálnym
partnerom by mohla obsahovať fondy na vyškolenie pracovníkov -
expertov, vyjednávačov v oblasti rovnosti príležitostí alebo
fondy/prostriedky na vytvorenie spoločných orgánov pre rovnosť na
národnej, podnikovej alebo rezortnej úrovni. 

Európska komisia by mala zabezpečiť, aby sa aspekty rovnosti
príležitostí dostali do legislatívnych opatrení podporujúcich sociálny
dialóg a kolektívne vyjednávanie, ako napr. do ustanovení, ktoré
sa týkajú Európskych podnikových rád a navrhovaných konzultačných
a informačných orgánov na národnej úrovni.
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Európska komisia by mala udržiavať databázu výsledkov
kolektívneho vyjednávania o rovnosti príležitostí v celej EÚ. 

1.1.4 Kolektívne zmluvy a zosúlaďovanie pracovného 
a rodinného života: Príklady „dobrej praxe”, 
resp. „rodovo citlivých” kolektívnych zmlúv 
z členských štátov EÚ 

Rakúsko 
Kolektívne zmluvy vo verejnom sektore upravujú prerušenia pracovnej
kariéry; určujú spôsob informovania o pracovných miestach, spolupô-
sobia pri preradení na iné pracovné miesta, pri udržiavaní kontaktu
počas dovolenky a návratu do práce: podpora po dovolenke, cielené
vzdelávanie a prednostné zaradenie do kurzov. 

Belgicko
Zmluva uzatvorená v Národnej pracovnej rade poskytuje právo
na neplatenú dovolenku do 10 dní za rok z naliehavých dôvodov:
choroba, nehoda alebo hospitalizácia osoby žijúcej v spoločnej do-
mácnosti, či rodiča alebo blízkeho príbuzného. 

Dánsko
Zmluva z roku 1995 v poisťovni zabezpečuje plne alebo čiastočne
platenú dovolenku na ošetrovanie chorých detí a v prípade potreby
hospitalizácie až do 8 dní plne platenej dovolenky. Možno udeliť aj
neplatené voľno. Ak sa vyskytne vážna choroba, je možné udeliť plnú
alebo čiastočnú dovolenku až do 13 týždňov s plným platom, vrátane
výšky príspevkov na dôchodkové poistenie a nároku na pracovný/slu-
žobný postup (seniorita). V prípade starostlivosti o umierajúcu alebo
terminálne chorú osobu sa poskytuje dovolenka s plným platom. 

Nemecko
V maloobchode v severnom Rýnsko-Vestfálsku je v KZ nárok na jeden
a polročnú rodičovskú dovolenku s prerušením zamestnania po zákon-
nej trojročnej rodičovskej dovolenke. Takáto dovolenka sa môže
vybrať čiastočne. Dovolenku možno čerpať v dvoch blokoch, každý
z rodičov aspoň šesť mesiacov. Ak obaja rodičia pracujú v spoločnos-



ti, nárok na jeden a polročnú dovolenku sa udeľuje iba raz, ale môže
byť rozdelený medzi oboch rodičov. Po rodičovskej dovolenke majú
zamestnanci nárok na zamestnanie v podobnom pracovnom zaradení
bez toho, aby sa to ustanovilo v zmluvnej klauzule. 

Grécko
Kolektívna zmluva pre účtovníkov v súkromnom sektore v obchode,
priemysle a službách zabezpečuje, že zamestnanci, ktorí majú deti
vo veku do 16 rokov, si ročne môžu čerpať päť platených dní do-
volenky na účel dozerania nad prospechom detí v škole a šesť dní
neplatenej dovolenky z dôvodov výnimočných domácich ťažkostí. Buď
jeden alebo druhý rodič si môže zvoliť možnosť pracovať na skrátený
pracovný úväzok, aby sa mohol starať o deti. 

Írsko
V súčinnosti s odbormi sa vytvorili jasle na pracovisku. Zamestnávateľ
znáša náklady na budovu a jej údržbu. Funguje tu riadiaca komisia
spolu s prevádzkovou komisiou, zvolenou rodičmi, ktorých deti navšte-
vujú jasle. 

Taliansko
Celoštátna dohoda z roku 1994 vo financiách umožňuje neplatenú
dovolenku z rodinných, osobných a študijných dôvodov do výšky
jedného roka a neplatenú dovolenku z dôvodu starostlivosti o ťažko
choré deti. 

Holandsko
Zmluva v zdravotnej poisťovni upravuje, že zamestnávateľ investuje
0,4% mzdových nákladov do predškolského zariadenia. 

Španielsko
V sektore železníc v zmluve z roku 1995 sa zabezpečuje, že obdobie
rodičovskej dovolenky sa zarátava do doby odbornej praxe (dĺžky pra-
covnej služby) zamestnanca; pracovníci čerpajúci rodičovskú do-
volenku sa môžu uchádzať o preloženie a postup, ako keby stále pra-
covali. Zmluva v maloobchode z roku 1995 udeľuje pracovníkom
čerpajúcim dovolenku právo zúčastňovať sa na vzdelávacích kurzoch,
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aby sa uľahčil ich návrat do práce. Absencia z dôvodu starostlivosti
o deti sa zarátava do doby trvania odbornej praxe (služby). 

Švédsko
Zmluva z roku 1995 v poisťovni zabezpečuje prehodnotiť plat zamest-
nancov po návrate do práce po plnej rodičovskej dovolenke, aby
sa riešil fakt, že platy navrátených mali tendenciu zaostávať za platmi
ich kolegov. 

Rakúsko
Plán rovnosti príležitostí v KZ jedného federálneho ministerstva
obsahuje ustanovenie, že schôdze sa majú konať tak, aby sa na nich
mohli zúčastňovať aj pracujúci na čiastočné úväzky alebo pracovníci
starajúci sa o deti; práce majú byť naplánované tak, aby boli
ukončené v „normálnom” pracovnom čase a v prípade, že sa vyžadu-
je práca nadčas, zohľadnenie povinností starostlivosti o deti; podpora
práce na čiastočný úväzok;  pre zamestnancov na čiastočný pracovný
úväzok nárok na vzdelávanie a podpora prijateľnosti rodičovskej do-
volenky pre mužov. 

Francúzsko
Kolektívna zmluva v sektore petrochemických výrobkov dáva šesť
rôznych vzorcov pre prácu na čiastočný úväzok, ktoré sú napojené
na školský rozvrh. 

Taliansko
Kolektívna zmluva z r. 1994, ktorú podpísali mestské orgány Milána,
Úrad prefekta, Obchodná komora a odbory, sa zaoberá vzťahom
medzi pracovným časom a voľným časom a modeluje spoločenskú
organizáciu času. Pracovné časy sa teraz používajú ako parameter
zabezpečujúci kvalitu života mužov a žien a ich rodín.  

Portugalsko 
KZ  poštového úradu dáva zamestnancom, ktorí majú deti vo veku
do 12 rokov a tým, čo sa starajú o chorých členov rodiny, nárok na
prácu na čiastočný úväzok. V bankovníctve majú zamestnanci nárok
na čiastočný pracovný úväzok, aby sa mohli starať o deti do 12 rokov.
Zmluva z roku 1996 v papierenskom a baliarenskom priemysle dáva



právo rodičom detí vo veku do 12 rokov pracovať na skrátený alebo
pružný pracovný čas.

1.2 Význam a možnosti kolektívneho vyjednávania 
a kolektívnych zmlúv

V príslušných európskych, ale aj národných dokumentoch
sa zdôrazňuje úloha sociálnych partnerov a  význam kolektívneho
vyjednávania ako doplnenia legislatívy tak pri  zosúlaďovaní pracov-
ného a rodinného života, ako aj pri realizácii rovnosti príležitostí.

Prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv
môžu zamestnanci – muži i ženy - (spolu)pôsobiť pri vytváraní svojich
vlastných pracovných a životných podmienok a môžu zohľadňovať
svoje špecifické potreby, záujmy a priority.

Aby však akékoľvek záväzky, ciele a opatrenia nezostali len v nor-
matívnej a deklaratívnej rovine, musia sociálni partneri – a ostatní
spomínaní relevantní aktéri - zabezpečiť, aby kolektívne zmluvy obsa-
hovali nielen nástroje realizácie, ale aj monitorovania, kontroly
a vyhodnocovania v nich zakotvených princípov a opatrení.

Vo všeobecnosti je dôležité, aby kolektívne vyjednávanie
smerovalo k vytváraniu kvalitných pracovných miest. Ani zamestnanci
na dobu určitú či na skrátený pracovný úväzok by nemali byť vyčle-
není z procesu kolektívneho vyjednávania a z pôsobnosti kolektívnych
zmlúv. Ochrana  dôstojnej práce a takej odmeny za ňu, ktorá umožňu-
je dôstojný život zamestnanca a jeho rodiny, tvorba kvalitných pracov-
ných miest  a pracovných podmienok, ktoré umožňujú dôstojný pra-
covný i osobný a rodinný život, ostáva stále aktuálnou výzvou (nielen)
pre sociálnych partnerov (nielen) na Slovensku.
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2.  Zhrnutie výsledkov výskumu sociálnych 
partnerov ako realizátorov rovnosti príležitostí
a zosúlaďovania práce a rodiny

realizovaného v rámci projektu EQUAL Slovensko 
na ceste k rodovej rovnosti

Ku skúmaniu problematiky rovnosti príležitostí mužov a žien na trhu
práce, resp. v konkrétnych podnikoch, a tiež problematiky zosúlaďo-
vania pracovného a rodinného života na Slovensku, sme sa v tejto
časti výskumu pokúsili prispieť analýzou pätnástich aktuálne platných
podnikových kolektívnych zmlúv a tzv. kolektívnych zmlúv vyššieho
stupňa, ako aj realizáciou pološtandardizovaných rozhovorov s ich
vyjednávačmi. V týchto rozhovoroch sme sa zamerali najmä
na otázky:
a) aké miesto (váhu, prioritu) má problematika rovnosti 

príležitostí mužov a žien, ako aj 
b) zosúlaďovania práce a rodinného života v ich podnikovom 

kolektívnom vyjednávaní a ako sa výsledky kolektívneho 
vyjednávania v oboch týchto oblastiach premietli do nimi 
uzatvorených kolektívnych zmlúv, resp. aké konkrétne ustanovenia,
opatrenia a záväzky príslušné kolektívne zmluvy vzhľadom 
na túto oblasť zakotvujú,

• aké je zastúpenie žien vo vyjednávacích tímoch,
• odkedy sa v procese kolektívneho vyjednávania obom týmto

témam - problematike rodovej rovnosti a zosúlaďovania 
práce a rodiny - venujú,

• ako, odkiaľ a kedy vznikol popud, motivácia venovať 
sa týmto otázkam,

• na aké prekážky vyjednávači kolektívnych zmlúv pri presa-
dzovaní realizácie princípu a praxe rovnosti príležitostí 
či zosúlaďovania práce a rodiny narážajú,

• koho a čo považujú v tejto súvislosti za svojho spojenca
a kto (čo) ich úsilie podľa ich názoru brzdí, 

• ktoré inštitúcie sa u nás podľa názoru vyjednávačov 
najviac angažujú a pomáhajú presadzovať rovnosť 



príležitostí, a najmä rovnoprávne postavenie žien 
v spoločnosti, ako aj rovnosť príležitostí  na trhu práce 
a v pracovnom procese,

• ktoré konkrétne opatrenia v oblasti zosúlaďovania 
pracovného a rodinného života považujú za najviac 
potrebné a najefektívnejšie vo všeobecnosti (na úrovni 
celej spoločnosti) a ktoré v rámci ich podniku, 

• aké konkrétne aktivity a opatrenia v oblasti rovnosti 
príležitostí, ako aj zosúlaďovania práce a rodiny 
v ich podniku realizujú (majú zakotvené v kolektívnej 
zmluve) a

• čo najmä by z toho chceli vyzdvihnúť (čo by mohlo slúžiť
ako príklad „dobrej praxe” vzhľadom na obe skúmané 
oblasti v našich podmienkach).

Ďalej nás zaujímal názor vyjednávačov na to:
• či sú si ženy a muži na Slovensku rovní (či majú rovnakú, menšiu 

alebo väčšiu šancu) v prípadoch: keď sa uchádzajú o zamestnanie,
keď ide o mzdu či finančné odmeny za prácu, keď sa chcú udržať 
v zamestnaní v čase prepúšťania, keď chcú získať v zamestnaní
vyššiu riadiacu funkciu a keď sa hlásia na stredoškolské 
alebo vysokoškolské štúdium, 

• a v prípade, ak respondent uviedol, že v niektorej z týchto situácií
nie je v praxi rovnosť príležitostí mužov a žien, spýtali sme sa, 
ako hodnotí tento fakt.

Niektoré názory vyjednávačov môžeme vďaka dotazníkovému
výskumu, ktorý bol realizovaný v rámci tohto projektu inou časťou
výskumného tímu,6 porovnať s názormi „verejnosti” - teda (hoci nie
sociologicky, resp. štatisticky korektne) do istej miery a nepriamo aj
s názormi tých, ktorých by pri vyjednávacom stole mali alebo mohli
sociálni partneri-vyjednávači kolektívnych zmlúv zastupovať.
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2.1 Problematika rovnosti príležitostí a zosúlaďovania 
práce a rodiny  v názoroch a postojoch sociálnych 
partnerov – vyjednávačov kolektívnych zmlúv v SR: 
vybrané zistenia

Zásadným zistením vo vzťahu k rovnosti príležitostí mužov a žien
v procese kolektívneho vyjednávania v súčasnosti na Slovensku je, že
kolektívne vyjednávanie je (podľa vyjadrení vyjednávačov príslušných
kolektívnych zmlúv, a tiež podľa poznatkov získaných ich analýzou)
takmer vždy - či už vedome, alebo nie - vedené rodovo neutrálne.
Ilustrujú to typické spontánne vyjadrenia vyjednávačov: „... keď sa
vyjednáva, ide o zamestnanca, nie muža alebo ženu"; „... vždy ho-
voríme o zamestnancovi”; „... nešpecifikujeme pri vyjednávaní, či muž
alebo žena”;  „... my tu ale neriešime, či muž alebo žena....”

Dôvody, resp. zdôvodnenia tohto faktu však nie sú vždy totožné.
Najčastejšie (takmer vždy) argumentujú vyjednávači variáciami
výroku: „Platí paragraf 13 Zákonníka práce. Zásadu zákazu diskriminá-
cie chápeme... všetci sú si rovní. Rovnaký prístup aj na pracovisku.”
„... Rešpektujeme antidiskriminačný zákon....” A nezriedka pokračujú
v duchu: „... Rovnaká pozícia je rovnako platená, kladú sa rovnaké
nároky... aj keď sa u nás v podniku prijíma do zamestnania, tak sa
neberie, či je to žena alebo muž.”

Dôvodí sa však aj tým, že v súčasnosti sú u nás iné, dôležitejšie
priority (typický výrok:  „Problémom kolektívneho vyjednávania u nás
sú hlavne mzdy. Takže toto, strašne nerada toto použijem, ale je to
podružné. Zatiaľ.”).  Viac ako polovica oslovených vyjednávačov však
- v tej či onej podobe - vyjadrila skúsenosť, že „chýba tlak a vôbec
požiadavka zamestnancov, aby sa odbory tomuto venovali.” Zaznel
však aj (seba)kritický názor, vysvetľujúci: „Zatiaľ sa málo stretávame
s touto problematikou v rámci kolektívneho vyjednávania, pretože
viac-menej sa tomu predsedovia (odborov) vyhýbajú.”

Súčasne väčšina vyjednávačov spontánne zdôrazňovala, že v ich
podniku nemajú, resp. „nebol zaznamenaný žiaden problém v tejto
oblasti”. Najvyhranenejší názor vyjadril vyjednávač-expert jedného
odborového zväzu: „Počas svojej dlhoročnej praxe som sa len veľmi
ojedinele stretol s tým, že nejaká žena v školstve či vede by mala
pocit, že je diskriminovaná. A po prešetrení nebola diskriminácia



preukázaná. Hoci pripúšťam, že čosi také sa ťažko dokazuje. Napriek
tomu, počet takýchto prípadov je, a aj v minulosti bol taký nízky, že
nie je možné hovoriť o spoločenskom probléme. Nakoľko by sa musel
prejaviť v podstatne vyššej miere, nie tak ojedinele. Ale v rámci
kolektívneho vyjednávania samozrejme zohľadňujeme túto pro-
blematiku, tým, že dôsledne dodržiavame antidiskriminačný zákon
i ustanovenia Zákonníka práce, ktoré zakazujú diskrimináciu.”

V niekoľkých prípadoch vyjednávači podnikových kolektívnych
zmlúv pripustili tzv. pozitívnu diskrimináciu žien: „V kolektívnom vyjed-
návaní spravidla nie je rozdiel muž-žena, ide o zamestnanca. Ale -
poviem tak, v praxi väčšinou potom troška chceme zvýhodniť tú ženu-
matku.” Alebo: „Ženy majú, ako by som to povedal, špecifické výhody
ako matky, ale takisto sa snažíme, aby všetky tieto tzv. výhody boli aj
pre osamelých mužov, teda pre mužov - otcov s deťmi.” Aj z týchto
výrokov by sme mohli usudzovať, že nie všetci vyjednávači doposiaľ
v dostatočnej miere reflektujú špecifickosť a autonómnosť pro-
blematiky rovnosti príležitostí a problematiky zosúlaďovania pracov-
ného a rodinného života.

Pre väčšinu vyjednávačov, najmä na úrovni podnikov, vo vzťahu
k oblasti rovnosti príležitostí platí, že „zatiaľ to ako prioritu nepociťu-
jeme” a/alebo: „zatiaľ len taký stredný prúd....”

Diferencovanejšia je situácia na úrovni odborových zväzov, teda
v názoroch vyjednávačov tzv. kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
(KZVS): kým v niektorých prípadoch problematiku rovnosti príležitostí
mužov a žien za prioritne naliehavú nepovažujú - so zdôvodnením
v duchu „neriešime, lebo niet čo riešiť, ergo nie je problém”, pre iné
odborové zväzy - a to potvrdzujú  aj ďalšie zistenia tohto výskumu -
platí, že: „... Najmä pri vyjednávaní sa to snažíme dostávať čoraz viac
do popredia a do povedomia, zakomponovať túto problematiku aj
do KZVS. Snažíme sa ale o to na všetkých úrovniach, aj na
medzinárodnej - my sme členmi Medzinárodnej federácie služieb a jej
európskej odnože - Európskej federácie služieb a v rámci týchto
medzinárodných odborových organizácií sa snažíme túto problematiku
presadzovať tak, aby sa v rámci aj európskeho kontextu ... aby sme
sa vyrovnali ostatným európskym krajinám. A aj v porovnaní s týmito
ostatnými krajinami sa nám zdá, že táto problematika v rámci našej
legislatívy je dobrá, dostatočná.”
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Medzi vyjednávačmi kolektívnych zmlúv nie je rozdiel v názore na
príslušnú legislatívu, platnú v súčasnosti v SR v oblasti rovnosti príleži-
tostí mužov a žien (vrátane rovnosti príležitostí na trhu práce) -
v podstate ju všetci považujú za dostatočnú a za „európsky štandard”.
Vyjednávači sa však líšia v tom, že kým jedni považujú túto legislatívu
za platformu svojej činnosti, iní za zdôvodnenie svojej nečinnosti.

Nielen skúsenosti, ale aj názory vyjednávačov na otázku, odkedy
sa sociálni partneri v SR problematike rovnosti príležitostí mužov
a žien venujú, sú  veľmi rôznorodé - od mienky, že: „Táto téma
rezonuje už dlho. Nie je to vec posledných rokov, ako by sa mohlo
zdať. Už v roku 1971 bol ministerstvom vydaný prípis, aby sa
neporušovali práva žien pri získavaní vyšších funkcií...” cez názor, že:
„Začalo to prípravou SR na vstup do EÚ. Vtedy sme vlastne v rámci
Komisie pri KOZ začali o tom uvažovať...”, či: „... tak intenzívnejšie to
začalo vstupom do EÚ, lebo všetka legislatíva ide vlastne cez Komisiu
pre rovnosť príležitostí...”, až po presvedčenie, že: „ešte sme s tým
v praxi poriadne nezačali”. Niektorí vyjednávači uvádzajú, že: „viac
sme sa o to začali zaujímať najmä po vydaní antidiskriminačného
zákona”, iní sa domnievajú, že: „odbory sa týmto témam venovali
vždy”, iní, že: „tak uvedomele sa týmto témam  venujú asi 4 - 8 rokov”,
až po (ojedinelejší) názor, že „zatiaľ sa tejto téme, téme rovnosti
mužov a žien nevenujú”.

V oblasti zosúlaďovania práce a rodiny sa však veľká väčšina
vyjednávačov  zhoduje a deklaruje v tejto oblasti dlhodobú pôsobnosť
odborov (ale aj zamestnávateľov a štátu) vo všeobecnosti, a tiež na
úrovni podniku, siahajúcu dokonca až do predtransformačného obdo-
bia: „Táto téma bola v odboroch vždy na programe dňa, ale ako
súčasť mojej osobnej práce je odvtedy, odkedy mám túto odborovú
funkciu, od roku 1994. Ešte za čias ROH som pôsobil 15 rokov
v odboroch, a už vtedy bola táto téma a najmä téma rodina a práca
v odboroch živá. To poznám, odkedy som nastúpil do práce. Vtedy,
povedzme taká bytová politika - bola ako súčasť systému podpory
a stabilizácie rodiny, potom tie najrozličnejšie aj bývalé ROH-cke
výhody, napríklad najmä vo vzťahu k mladým rodinám... Viete, aj keď
mnohé tomu starému systému zazlievame, ja si myslím, že práve
v tejto oblasti boli mnohé veci dobré.”



Predsa sa však ukazuje, že aj táto „tradičná” oblasť odborovej
aktivity prechádza zmenami v dôsledku procesov transformácie a inte-
grácie. A to nielen z hľadiska modifikácie jej obsahu, rozsahu, inštitú-
cií či zmeny terminológie – hoci práve  najmä k zmene terminológie
(a sekundárne k zmene inštitúcií) sa viaže nasledujúce vyjadrenie:
„KOZ mala vždy Komisiu žien a vlastne postupne sme začali prichádzať
na to, že jednak v medzinárodných štruktúrach sa už nepoužíva pojem
komisia žien alebo nie je komisia žien, ale je to Komisia rovnosti
príležitostí. A opäť poviem, je to vstupom do EÚ.”

Naše výskumné zistenia potvrdzujú, že zažitejšou a aj vyjedná-
vačmi priorizovanejšou je otázka zosúlaďovania pracovného života
a rodiny - a to sa premieta aj do kolektívnych zmlúv. Väčšina vyjedná-
vačov sa vyjadrila v takomto zmysle: „Toto je úlohou a poslaním
odborovej organizácie od jej vzniku.” S vysvetlením, že: „To sa tu
vlastne použitie sociálneho fondu vyjednáva. Toto je v zásade jedna
z pôvodných úloh odborov.” Predchádzajúci výrok vystihuje ďalšiu
podstatnú charakteristiku ustanovení a záväzkov, viažucich sa na
oblasť zosúlaďovania práce a rodiny z veľkej väčšiny skúmaných pod-
nikových kolektívnych zmlúv: tieto záväzky sa spájajú s tvorbou
a využitím sociálneho fondu podniku. A väčšinou sú orientované na
nadštandard v oblasti dovolenky a prekážok v práci na strane zamest-
nanca, na rekreačné, relaxačné, kultúrne a športové podujatia pre
zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov. Do žiadnej zo skúmaných
podnikových kolektívnych zmlúv sa zatiaľ v komplexnosti nepremietlo
„poučené” vyjadrenie vyjednávača-experta z úrovne odborového
zväzu, najmä, čo sa týka oblasti reintegrácie na trh práce: „Zosúlaďo-
vanie práce a rodinného života považujeme zo dôležité, je to prvoradé.
V praxi tu najmä pomáhame ženám začleniť sa do pracovného proce-
su, keď sa vracajú z materskej dovolenky; a snažíme sa hľadať aj
prostriedky, aby žena aj počas materskej dovolenky mala informácie,
kontakt... Akým spôsobom,  formou to však konkrétne prebieha, je už
potom vecou individuálneho podniku. My sa snažíme, aby sa táto
myšlienka, táto osveta šírila ku všetkým tým, ktorí potom to konkrétne
vyjednajú a realizujú u seba. Robíme stretnutia s vyjednávačmi,
rozličné konferencie a školenia pre ľudí z podnikov, aby tam sa snažili
nájsť tie pre nich vhodné spôsoby, ako tie ženy znovu začleniť, aby
boli informované, mali kontakt, lebo stále ide niečo dopredu, niečo
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nové sa objavuje, aby držali krok... To je veľmi dôležité. Tiež preto
robíme aj také oznámenia, výzvy ženám napríklad na materskej, že ak
toto aj zamestnávateľ nerobí, aby sa ony samy chopili iniciatívy, vyví-
jali iniciatívu voči zamestnávateľovi v tomto smere, informovali sa. A
aby sa zaujímali, aby tlačili, aby sa to zakomponovalo aj do kolek-
tívnych zmlúv.”  Z našich výskumných zistení však vyplýva, že zatiaľ je
medzi „šírením osvety” a realizáciou konkrétnych opatrení tohto druhu
na úrovni podnikov medzera, ba priepasť. Je zrejme nerealistické
očakávať, že ju premostia samotné ženy na rodičovskej dovolenke
individuálnou a atomizovanou aktivitou, či akýmikoľvek výzvami
zamestnávateľovi. Realistickejšie - a vo vzťahu k odborom od ich čle-
nov (a členiek) aj oprávnenejšie - je očakávanie, že sociálni partneri
na podnikovej úrovni začlenia túto agendu do svojho kolektívneho
vyjednávania a v jeho procese budú hľadať najoptimálnejšie spôsoby
jej realizácie, a to najmä v podobe ukotvenia príslušných konkrétnych
opatrení a aktivít do svojich kolektívnych zmlúv.

Téma zosúlaďovania pracovného a rodinného života je v sku-
točnosti ťažisková najmä na úrovni konkrétneho podniku alebo firmy
- v tom sa zhodujú všetci oslovení vyjednávači a vyjednávačky
a experti a expertky. A tiež sa veľká väčšina z nich domnieva, že je to
jedna z kľúčových tém pri kolektívnom vyjednávaní, viazaná najmä na
využívanie sociálneho fondu. Tému rovnosti príležitostí vyjednávači
a vyjednávačky zväčša zatiaľ reflektujú ako „stredne dôležitú”, a vo
svojej kažododennej praxi (vrátane konkrétnej pôsobnosti v rámci
kolektívneho vyjednávania) marginalizovanú. Vzhľadom na skúmanú
problematiku sa zdá príznačný výrok respondenta-vyjednávača
z úrovne podniku: „Tuším aj tej rovnosti sa tak viac venujeme v súvi-
slosti, či nadväznosti na tú rodinu, či harmonizáciu toho rodinného
a pracovného života.”

Aké je zastúpenie žien vo vyjednávacích tímoch? Analogické
zastúpeniu žien v riadiacich pozíciách na Slovensku vo všeobecnosti:
čím vyššia úroveň, tým nižšie zastúpenie žien. Vnímajú to aj samotní
vyjednávači a vyjednávačky: „Dalo by sa povedať, že je viac mužov
ako žien prítomných v kolektívnom vyjednávaní. Ženy akosi nechcú ísť
do týchto odborových pozícií, neviem prečo, ale nechcú vyjednávať.
Ale napriek tomu, že vyjednávajú muži, presadzujú aj záujmy žien.



Musia. Dá sa povedať, že je to obhajoba aj žien aj mužov.”  Nižšiu par-
ticipáciu žien väčšina vyjednávačov (a to bez ohľadu na to, či ide
o ženy alebo mužov) vysvetľuje rovnako – v duchu nasledujúceho
výroku: „Snažíme sa, aby to zastúpenie tých žien aj čo sa týka vyjed-
návacieho výboru, aj tej vyjednávacej skupiny bolo také rovnomerné.
Ale stretávame sa práve s tým, že ženy nám nejako nechcú vo väčšom
merítku ísť do toho. Sú, nájdu sa, samozrejme, sú ochotné a idú
s nami vyjednávať, ale viac-menej sú také, ako to mám povedať,
bojazlivé alebo čo. Netlačia sa veľmi do tých vyjednávacích skupín.”

Ako (odkiaľ) a kedy vznikol podnet, motivácia venovať sa týmto
témam v procese kolektívneho vyjednávania?

Pokiaľ ide o problematiku rovnosti príležitostí,  väčšina vyjedná-
vačov sa domnieva, že to bolo najmä „zvnútra odborov”, hoci mnohí
pripomínajú či pripúšťajú „inšpiráciu” z MPSVR SR  alebo z EÚ.

Významnú úlohu v tejto súvislosti takmer všetci vyjednávači
z úrovne podnikov pripisujú  najmä  vyšším odborovým orgánom, pre-
dovšetkým príslušným komisiám, pôsobiacim v rámci Konfederácie
odborových zväzov: „Hlavný popud k nám došiel z KOZ. Tam sa zača-
lo niekoľkými konferenciami na túto tému, a aj tie konferencie
pokračujú, ktorých sa aj ja - vyjednávač z titulu svojho zaradenia
zúčastňujem.” ... „Prišlo to z KOZ SR, najmä vytvorením komisií....”

Viacerí vyjednávači však tento proces vnímajú ako spoločné úsilie,
prelínanie a komplementaritu aktivity „zdola” a „zhora”, resp. členskej
základne a vedenia odborov: „To spolu súvisí, KOZ to pretláčalo
a súčasne aj zvnútra, boli to požiadavky zamestnancov.” ... „Z jed-
notlivých odborových zväzov a aj z KOZ. Taká spoločná snaha
odborov.”

Napriek tomu, že veľká väčšina vyjednávačov považuje odbory za
inštitúciu, ktorá pomáha presadzovať rovnoprávne postavenie žien
v spoločnosti i na pracovisku, viacerí zdôrazňujú potrebu spolupráce
a zaangažovanosti všetkých zainteresovaných a celej spoločnosti
v tejto oblasti: „Myslím si, že nie je dostatočné, aby sa týmto zaobe-
rali len odbory, je potrebné, aby sa začali všetci spoločne touto pro-
blematikou zaoberať. Samozrejme, je a bude to jednou z našich
(odborárskych) priorít, ale bola by som najradšej, keby sa
celospoločensky tento problém viac riešil.”
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Ak máme usudzovať podľa vyjadrení vyjednávačov, potom sociál-
ni partneri, najmä odborári sa nezriekajú zodpovednosti v oblasti
realizácie rovnosti príležitostí. Naopak, sú presvedčení, že je to –
najmä na pracovisku, ale nielen tam – ich poslaním a úlohou.
A súčasne túto rovnosť príležitostí nechápu len ako rovnosť mužov
a žien. Typické vyjadrenia: „Odbory by určite mohli pomôcť, aj by
mali, aj pomáhajú pri garantovaní zákazu akejkoľvek diskriminácie. Je
to ich úlohou, sú jednou zo strán, ktorá chráni zamestnancov. A zákaz
diskriminácie býva vyjadrený aj v úvodných ustanoveniach
kolektívnych zmlúv - priam opísaný z Ústavy SR.” ... „Stopercentne.
Lebo je to (odbory) v podstate jediná inštitúcia, ktorá si v rámci
zamestnaneckých vzťahov obhajuje zamestnancov, resp. svojich
členov - ženy aj mužov.” ...„Je to ich poslanie.” ... „Odbory môžu pre-
sadzovať rovnoprávnosť, aj rovnosť príležitostí - teda mali by a my to
aj robíme. A prečo ? Tu predsa nie je o čom debatovať.” ... „Istotne,
patrí im to. Z môjho pohľadu treba, aby odbory dbali najmä na otázku
odmeňovania za prácu a teda aj rovnosti odmeňovania mužov a žien.
Lebo viete, ak tu by bolo niečo v neporiadku, ťažko sa to zvonku
odhaľuje, treba, aby si to odbory všímali.”

Neznamená to však, že vyjednávači - odborári nereflektujú
aj problémy a nedostatky v tejto sfére, vrátane svojej nedostatočnej
(aj vyjednávacej a organizačnej) sily.  Príznačné vyjadrenie: „Naši,
teda náš podnikový manažment, tvrdia, že teda rovnoprávnosť áno,
je, že tu žiadna diskriminácia nie je. Ale ja si myslím, že tá skrytá
forma sa vždy všade nájde. Teda ja hovorím, že odbiť ženy nejakou
200 Sk poukážkou to nie je dosť. My robíme všetko preto, aby sme to
ako odbory nejako spravili (napravili), lenže čím ďalej, tým nás je
menej a menej. A v spoločnosti? To je asi také isté. Len vo veľkom.”
... „My sa snažíme, ale nemáme pocit, že by sa nám to veľmi darilo.”
A na prvý pohľad možno pesimistický (ale reflektujúci súdobú
a relatívne dlhodobú osobnú skúsenosť) názor vyjednávača -
odborára: „Je to jedna z prvoradých úloh odborových organizácií, čo si
neuvedomujú ani samotné ženy, ani samotné odbory. Je to chybou.”



Na aké prekážky odbory pri presadzovaní rovnosti príležitostí
mužov a žien narážajú?

Podľa názoru vyjednávačov najmä na stereotypy v najširšom
zmysle: „Stereotypy, ktoré v nás pretrvávajú a ktoré sú nám vštepo-
vané od malička - čo je dobré a vhodné pre ženu, čo pre muža.” ...
„Vo všeobecnosti, v slovenskej spoločnosti - snáď takou veľkou
prekážkou je istá tradícia, stereotypy.” ... „Brzdou sú tie stereotypy.
Pomáha to, že sa o tom začalo diskutovať a že samotný zamestná-
vateľ začína viac presadzovať tú rovnosť.”

V tejto súvislosti však treba zdôrazniť zaujímavé zistenie: veľká
väčšina vyjednávačov – a to bez rozdielu, či ide o mužov či o ženy -
odmieta (uznať) fakt diskriminácie žien na ich pracovisku, resp.
konkrétne v ich podniku. Dve typické vyjadrenia: „Viem, že niektoré
ženy sa sťažujú na platobné podmienky, ale ja som sa s ničím takým
u nás nestretla. My používame tabuľkové platy a zatiaľ sa ženy
nesťažovali, že by zarábali menej alebo tak.” .. „Možno je to problém
u živnostníkov a v súkromných spoločnostiach, kedy u niektorých,
keďže vysoký post tu nezávisí od vzdelania, pretrvávajú stereotypy.”
Tento postoj v rôznych súvislostiach a kontextoch, najmä však v súvi-
slosti s (ne)diskrimináciou žien v oblasti odmeňovania vyjadrila veľká
väčšina vyjednávačov kolektívnych zmlúv. Toto by mohlo byť v bu-
dúcnosti predmetom podrobnejšieho skúmania. Týmto vyjadreniam
vyjednávačov totiž odporujú zistenia z príslušných výskumov verejnej
mienky, vrátane výsledkov dotazníkového výskumu v rámci riešenia
tejto úlohy.

Koho považujú vyjednávači pri presadzovaní rovnosti príležitostí
a pri zosúlaďovaní práce a rodiny za svojho spojenca a kto (čo) ich
úsilie podľa ich názoru brzdí?

Najčastejšie, a zároveň najtypickejšie vyjadrenie vyjednávačov -
odborárov: „Spojencom pri riešení oboch problematík sú členovia
odborov a naše poradné orgány, ale v tejto oblasti aj zamestnávateľ.”
A paradoxne (?) viacerí dodávajú: „Brzdou sú niekedy aj zamestnanci,
ktorí v tejto oblasti s nami veľmi nechcú spolupracovať. A niekedy
akoby sa báli. Keď sa objavím na pracovisku, akoby zutekali predo
mnou, hoci by mali inak reagovať. A ja ich stále vyzývam, aj cestou
podnikového časopisu aj letákmi, aby sa aj oni zaktivizovali a dali

167



168

vedieť, ktoré problémy a otázky sú pre nich dôležité a ktoré treba
riešiť - aj v tom kolektívnom vyjednávaní. Aby neboli len tie, čo ja si
myslím, že sú dôležité. Myslím, že je to strach o zamestnanie. A toto
badať najmä v platových otázkach, kedy si nevedia presadiť svoju pla-
tovú požiadavku, nevedia sa svojho vedúceho opýtať, prečo sa mu
napríklad upravil plat iba o toľko a o toľko. A potom si niektorí myslia,
že ja sama tu vyriešim aj mzdové problémy, aj personálne problémy,
aj všetky. Akoby si mýlili moju funkciu s ombudsmanom. Ale na druhej
strane - som tu vždy pre nich.”

Viacerí vyjednávači oceňujú ako spojencov v tejto oblasti aj
expertov - konkrétne napríklad: „MPSVR, odbor rodovej rovnosti”
a/alebo: „pomáhajú experti z BOZP, z inšpekcie práce...” Asi polovica
odborárov-vyjednávačov tiež vysoko hodnotí tretí sektor, resp.
„občianske združenia, ktoré sa touto témou zaoberajú”. V súvislosti
s mimovládnymi organizáciami však jeden vyjednávač dodáva, že:
„Otázka je, či je tá podpora, spolupráca koordinovaná alebo nie je
koordinovaná. Tu by som skôr z môjho pohľadu povedal, že každé
občianske združenie špecificky pôsobí a hľadá akúsi dominantnosť
a postavenie, a niekedy chýba tá koordinácia. Pokiaľ by bola tá
koordinácia a spolupráca väčšia, myslím, že by to prospelo.”

Spomenuli sme, že väčšina vyjednávačov-odborárov považuje
zamestnávateľov pri svojom úsilí realizovať rovnosť príležitostí v praxi
skôr za spojencov. Zamestnávateľ je v očiach odborárov-vyjednávačov
však brzdou týchto snáh vtedy, ak neuznáva odbory ako (svojho)
sociálneho partnera: „Najmä ak odmieta kolektívne vyjednávať, alebo
ak nechce na nič pristúpiť a dôvodí, že šetrí zdroje.”

Prekážkou či brzdou snáh odborov byť úspešnejší pri presadzo-
vaní rovnosti príležitostí i pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného
života sú - ako sme už spomenuli - v očiach odborárov-vyjednávačov
súčasne tiež: „Aj niektorí zamestnanci. Dosť sa spoliehajú: vy ste tam,
vy ste platení, vy to dojednajte. Ale samozrejme, bez tej váhy a bez
tej podpory členskej základne sa ťažko podarí vyjednať niečo naviac.”

Naše skúmanie prinieslo vo vzťahu k (ne)realizácii rovnosti príleži-
tostí mužov a žien v každodennom živote ešte jeden zaujímavý pozna-
tok - postreh, odzrkadľujúci skúsenosť niektorých vyjednávačov, vyja-
drenú napríklad výrokom: „Narážame na to, že zamestnávatelia



sú väčšinou muži ... ale vlastne už sme mali aj príklady, že zamestná-
vatelia či vedúci boli ženy a bolo to tam zlé.” Je paradoxné (?) -
a objavilo sa to vo výpovediach respondentov aj v iných súvislostiach
- že ženy, ak je to v ich kompetencii, nepresadzujú najmä rovnosť
príležitostí (najmä pre iné ženy) viac ako muži, ale naopak - nezried-
ka akoby boli k rodovej rovnosti v praxi menej citlivé ako muži.

Ktoré inštitúcie sa podľa názoru vyjednávačov kolektívnych zmlúv
u nás najviac zasadzujú a pomáhajú presadzovať rovnosť príležitostí,
resp. rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti?

Vyjednávači si mohli vybrať najviac tri inštitúcie z predloženého
zoznamu, z toho istého, z akého si vyberali aj respondenti
v dotazníkovom výskume. Výsledky týchto výskumov ukazujú, že
vyjednávači-odborári považujú za najdôležitejšiu inštitúciu v tejto
oblasti práve odbory:  z 15-tich  vyjednávačov zaradili odbory (či už
odbory vo všeobecnosti alebo konkrétne KOZ SR) medzi tri najvýz-
namnejšie inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti až  trinásti. V reprezen-
tatívnom súbore tak učinilo len necelých 18% respondentov. Ukazuje
sa, že v očiach „verejnosti” je úloha (a možno aj úspešnosť) odborov
v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí hodnotená skeptickejšie.
Väčší súlad medzi mienkou verejnosti a názorom vyjednávačov vidno
v hodnotení iných inštitúcií – zhodli sa najmä v názore na  mimovládne
organizácie: aj verejnosť, aj vyjednávači–odborári ich oceňujú vysoko,
takmer polovica jedných i druhých vybrala MVO  medzi tri najvýznam-
nejšie inštitúcie pri presadzovaní rovnoprávneho postavenia žien.
Veľký význam pripisujú obe skúmané skupiny Európskej komisii: 37,1%
respondentov z reprezentatívneho výskumu a až osem z 15-tich vyjed-
návačov.

Existujú však aj určité rozdiely: vyjednávači hodnotia v porovnaní
so širšou verejnosťou pozitívnejšie najmä úlohu Národnej rady SR
a vlády v tejto oblasti (pričom zdôrazňujú najmä sféru príslušnej le-
gislatívy) a naopak, negatívnejšie ako „verejnosť” vidia vyjednávači
v tomto kontexte najmä úlohu cirkvi.

Kým viac ako pätina ľudí z dotazníkového výskumu sa vyjadrila,
že túto otázku nevie posúdiť, všetci vyjednávači mali na každú z tých-
to inštitúcií v súvislosti so skúmanou problematikou názor a spontánne
ho vysvetľovali a zdôvodňovali.
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Tri najvýznamnejšie inštitúcie označené „verejnosťou”: 1. MVO
(45,1%), 2. Európska komisia (37,1%), 3. odbory (17,9%).

Tri najvýznamnejšie inštitúcie označené vyjednávačmi: 1. odbory
(13 z 15-tich), Európska komisia (8 z 15-tich), 3. MVO (7 z 15-tich).

Ktoré konkrétne opatrenia v oblasti práce a rodiny by podľa
názoru vyjednávačov pomohli zlepšiť život žien v našej spoločnosti?

Vyjednávači kolektívnych zmlúv si opäť mohli vybrať najviac tri
opatrenia z predloženého zoznamu, a opäť z toho istého, z ktorého si
vyberali aj respondenti v dotazníkovom výskume, čo nám opäť
umožnilo komparáciu zistených názorov oboch skúmaných skupín: 

Tri najvýznamnejšie/najžiaducejšie opatrenia vybrané „verejnosťou”:
1. Vytvoriť pracovný režim a vhodné pracovné podmienky pre ženy 

(pružný pracovný čas, čiastkový pracovný úväzok...), aby mohli
ľahšie zlúčiť prácu a starostlivosť o rodinu
(vybralo 64,1% respondentov);

2. Zvýšiť finančnú podporu rodiny zo strany štátu (vyššie daňové
úľavy, rodičovský príspevok, rodinné prídavky...)
(vybralo 58,1% respondentov);

3. Zvýšiť odmeňovanie žien za prácu na úroveň odmeňovania práce  
mužov
(vybralo 56,6% respondentov). 

Tri najvýznamnejšie a najžiaducejšie opatrenia vybrané vyjednávačmi: 
1. Vytvoriť pracovný režim a vhodné pracovné podmienky pre ženy

(pružný pracovný čas, čiastkový pracovný úväzok...), aby mohli
ľahšie zlúčiť prácu a starostlivosť o rodinu
(vybralo 10 vyjednávačov z 15-tich);

2. - 3. Zvýšiť finančnú podporu rodiny zo strany štátu (vyššie daňové
úľavy, rodičovský príspevok, rodinné prídavky...)
(vybralo 8 vyjednávačov z 15-tich);

2. - 3. Zavádzať viac a finančne dostupných služieb (starostlivosť 
o deti, o starších členov  rodiny...)
(vybralo 8 vyjednávačov z 15-tich).



V názore na túto otázku sú si teda vyjednávači a „verejnosť”
veľmi blízki. Potvrdzuje to aj ďalšie porovnávanie: opatrenie „zvýšiť
odmeňovanie žien za prácu na úroveň odmeňovania práce mužov”,
ktoré ako tretie najvýznamnejšie označila „verejnosť”, je v rebríčku
preferencií vyjednávačov hneď na 4. mieste (vybralo ho 6 vyjedná-
vačov z 15-tich). Predsa však vidno, že problematiku (ne)rovnakého
odmeňovania mužov a žien vyjednávači vnímajú (v porovnaní s „ve-
rejnosťou”) ako menej naliehavú - možno to súvisí s tým, že vyjedná-
vači často vyjadrujú názor (presvedčenie), že v ich podniku diskri-
minácia (žien) v oblasti odmeňovania nie je, resp. „nie je zazname-
naná, či preukázaná”. 

Prioritná požiadavka „verejnosti” v tejto oblasti - teda požiadavka
vytvoriť vhodný pracovný režim a pracovné podmienky pre ženy
(pružný pracovný čas, čiastkový pracovný úväzok), aby mohli ľahšie
zlúčiť prácu a starostlivosť o rodinu, je vlastne jednou z priorít vyjed-
návačov a prioritných tém kolektívneho vyjednávania sociálnych
partnerov na úrovni podniku. A ako ukazuje analýza skúmaných pod-
nikových kolektívnych zmlúv, každá z nich - v tej či onej miere -
opatrenia a záväzky v tomto smere zakotvuje.

Sociálni partneri rovnako ako verejnosť (občania) sa však dožadu-
jú aj aktivity či intervencií zo strany štátu a očakávajú zvýšenie
finančnej podpory rodinám - z oboch skúmaných skupín vyjadrila také-
to očakávanie vo vzťahu k štátu viac ako polovica opýtaných.

Najväčší rozdiel medzi názorom vyjednávačov a „verejnosti” vidno
v názore na dôležitosť opatrenia zavádzať viac a finančne dostupných
služieb pre rodiny - v porovnaní s vyjednávačmi verejnosť toto opatre-
nie podcenila (vybralo ho len 26% respondentov, ale až polovica
vyjednávačov).

Niektorí vyjednávači ešte navrhli „iné” opatrenia, mimo rámca
ponúkaných možností. Napríklad: „Aby existovala záruka návratu na
pôvodné pracovné miesto pre zamestnankyňu po návrate z materskej,
teda aby zamestnávateľ umožnil žene z času na čas zapojenie do pra-
covného procesu (nejakým spôsobom jej umožnil  vstúpiť do pracov-
ného procesu, aby priebežne vedela, čo sa mení, čo je nové), teda
zabezpečiť informovanie ženy o pracovnom procese a o zmenách
týkajúcich sa odboru (práce) zamestnankyne, kým je na materskej,
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aby si udržala kvalifikáciu a informovanosť o svojom pracovnom
mieste.” 

Nasledujúci názor vyjednávača na to, čo by mohlo zlepšiť
postavenie žien, opäť vyjadruje presvedčenie viacerých z nich
o potrebe zvýšenia aktivity samotných žien: „Aby boli bojovnejšie. Aby
sa ženy samy viac snažili, viac seba presadzovali. A nebáli sa za to, že
sú ženy. Naopak. Aby využili ten svoj šarm a všetko celé svoje ego.”

Typické vyjadrenia vyjednávačov v súvislosti s uvedenými navrho-
vanými opatreniami: „O každom by sa dalo diskutovať. Ale z môjho
pohľadu to ja cítim tak, že nestretol som sa s tým, že by bola žena
diskriminovaná, teda že by mala nižší plat za to, že je žena. Preto som
taký prekvapený, že stále sa o tom hovorí, aj tu je to vpredu, lebo ja
som sa s tým nestretol. A ani neviem, v ktorom podniku a ako by to
u nás na Slovensku mohlo fungovať - ten nonsens, že ty si žena
a preto budeš mať o pár tisíc menej. Keď je predsa niekto niekde
zamestnaný, vie, aký tam má plat. A je to jedno, či je muž alebo žena.
Ako prioritnú by som dal tú - vytvoriť vhodný pracovný režim a pod-
mienky. Lebo si myslím, že by bolo potrebné viac vytvárať také pra-
covné režimy, úväzky, aby sa ženy i muži ľahšie mohli rozhodovať pre
rodinu, deti a súčasne prácu. Keď chceme byť sociálny štát, tak tá
trojka má takisto veľkú dôležitosť. Tá podpora rodiny aj zo strany
štátu - to je veľmi dôležité.”

Prevládajúce vyjadrenia či komentáre vyjednávačov k opatreniu
zvýšiť odmeňovanie žien za prácu na úroveň odmeňovania práce
mužov: „To by mala byť samozrejmosť.” Alebo: „Toto tu je... pokiaľ ja
viem, u nás v podniku závisí plat od funkcie, nie od toho, či ste muž
alebo žena.”

A ktoré konkrétne opatrenia by podľa názoru vyjednávačov
pomohli zlepšiť život žien v ich podniku?

Relevantné vyjadrenia: „Bolo by treba zmeniť, eliminovať škodlivé
pracovné prostredie, aby aj ženy mohli vykonávať určité práce labo-
rantiek a podobne. Vo všeobecnosti si myslím, že by ženy mali nabrať
viac odvahy a viac sa presadzovať - tak ako muži. Potom sa dostane
aj viac žien do riadiacich funkcií. U nás v podniku sa to viacerým
ženám aj podarilo a viaceré riadiace funkcie zastávajú aj ženy, naprík-



lad máme obchodnú riaditeľku. Nehovorím, že je to veľa, ale nemáme
tu zatiaľ tie ženy ešte vychované k tomu, aby také vysoké riadiace
funkcie chceli zastávať.”

„My sme taký mužský rezort. Máme tu relatívne málo zamest-
naných žien, sú hlavne v administratíve, niečo aj vo výrobe. Niektoré,
žiaľ, tam aj ťažko robia, aj ženy, máme ešte také fabriky. Je to tam
rovnako zlé pre ne, aj pre mužov, nezostáva im však nič iné, ak chcú
robiť. Tam by sa  patrilo nové technológie - tie by pomohli, aj ženám,
aj mužom.”

„V našom sektore - bolo by treba zlepšiť najmä osvetu, viac infor-
movať a viac diskutovať o týchto témach.”

„Neviem, nepoznám taký prípad, že by sa v našom podniku
porušovala rovnosť. Nie som úplne pri všetkom, čo sa deje. Nemôžem
tvrdiť, že už nie je čo zlepšovať, ale viem, že u nás v podniku sú aj
vo vrcholovom, aj v strednom manažmente aj muži aj ženy.”

„V našom podniku v tejto oblasti netreba meniť nič.”

Ale niektorí (štyria) vyjednávači pri uvažovaní o tom, čo konkrétne
by pomohlo zlepšiť situáciu žien v ich podniku, spontánne spomenuli
problematiku odmeňovania, presnejšie nízkeho mzdového ohodnote-
nia žien. Zdá sa však, že vo väčšine prípadov tento problém vnímajú
skôr ako problém nízkej ceny konkrétnej práce (ktorú u nich vykoná-
vajú aj, či najmä ženy), ako problém nerovnakého odmeňovania
mužov a žien. Relevantné vyjadrenia: „Najmä finančná situácia. Aby
sa zvýšilo ohodnotenie žien vo výrobe. Lebo je dosť nízke.” Alebo:
„Odmeňovanie. Jednoznačne. Odmeňovanie, lebo tie ženy sú málo
ohodnotené, málo odmeňované.” Náznak existencie diskriminačných
praktík, vrátane možnosti nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien však
naznačuje vyjadrenie/názor vyjednávača: „Nemali by sa rozširovať
zmluvné platy, resp. pohyblivá zložka platov na úkor tarifných, pretože
tie tarifné platy neposkytujú priestor pre diskrimináciu.”

Názor vyjednávačov (a verejnosti) na to, či ženy na Slovensku
majú rovnakú šancu, rovnaké možnosti ako muži.

Najväčšiu rovnosť príležitostí mužov a žien na Slovensku vidia
vyjednávači - a to zhodne s respondentmi z dotazníkového výskumu -
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v situácii, keď sa hlásia na stredoškolské alebo vysokoškolské
štúdium. Názor, že vtedy sú šance mužov a žien vyrovnané, vyjadrilo
takmer 80% respondentov a všetci  do výskumu zahrnutí vyjednávači.

V tejto, ale tiež vo všetkých ostatných skúmaných položkách
vidno, že vyjednávači hodnotia rovnosť príležitostí mužov a žien
lepšie, teda vnímajú rovnosť šancí, a najmä možnosti žien optimistic-
kejšie ako väčšina respondentov z dotazníkového výskumu. A opäť -
najvýraznejšia disproporcia je v názore na oblasť mzdy či finančného
ohodnotenia za prácu: názor o rovnosti v tejto oblasti vyjadrilo len
19,8% respondentov - takpovediac zástupcov verejnej mienky, ale až
9 vyjednávačov z 15-tich.

O rovnosti príležitostí či o rovnakej šanci mužov a žien získať
v zamestnaní riadiacu funkciu je presvedčená iba necelá pätina
respondentov z dotazníkového výskumu, ale až takmer polovica
opýtaných respondentov - vyjednávačov.

Názor, že ženy a muži sú na tom rovnako, keď sa chcú udržať
v zamestnaní v čase prepúšťania, vyjadrilo 11 vyjednávačov z 15-tich,
ale len 34% opýtaných „reprezentantov verejnosti”.

Relatívne bližšie sú si obe skúmané skupiny v názore na rovnosti
príležitostí mužov a žien v situácii, keď sa uchádzajú o zamestnanie -
vtedy ich šance vidí ako vyrovnané približne tretina vyjednávačov
i "verejnosti".

Zaujímavé (príznačné) je, že názor o uprednostňovaní žien pred
mužmi v ktorejkoľvek zo skúmaných situácií „verejnosť” - a rovnako
vyjednávači - vyjadrovala len veľmi zriedkavo. Výrazne  niekoľkoná-
sobne  viac opýtaných vyjadrilo názor o uprednostňovaní mužov -
alebo inak povedané o ich - v tej či onej miere -  lepších šanciach
uspieť vo všetkých skúmaných situáciách (ktoré predstavujú dôležité
situácie a výzvy na trhu práce či medzníky pracovnej kariéry zamest-
nancov) v porovnaní so ženami. Možno teda konštatovať: nerovnosť
a nerovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce je v Slovenskej
republike v súčasnosti realitou - minimálne v názoroch a postojoch
väčšiny nami oslovených respondentov.

Vyjednávači sú - v porovnaní s „verejnosťou” - v hodnotení faktu
a miery nerovností medzi mužmi a ženami na trhu práce miernejší  -



inak povedané: nerovnosti na základe rodovej odlišnosti podľa
ich názoru na trhu práce (a najmä v ich podniku) buď nie sú, alebo
nie sú také výrazné, ako vyplýva zo zistených názorov „verejnosti”.
Oveľa tvrdší sú však - opäť v porovnaní s „verejnosťou” - v názore
a postoji k (ne)tolerovaniu tohto stavu. Všetci opýtaní vyjednávači
vyjadrili názor, že ak by to tak bolo, že by nebola rovnosť príležitostí,
resp. že by boli v akejkoľvek zo skúmaných situácií uprednostňovaní
muži, nie je/nebolo by to  v poriadku a je/bolo by to treba zmeniť.
Typické vyjadrenia: „Ak by boli v zamestnaní - alebo hocikde inde -
uprednostňovaní muži - rozhodne sa mi to nepáči a treba to zmeniť.”
... „Aj keby to bol pozostatok akéhokoľvek vývoja, či tradície, nie je to
v poriadku a treba to zmeniť.” A súčasne vyjednávači v tejto súvislosti
vo veľkej väčšine spontánne navrhujú riešenia - od „zmeny myslenia”
až po celkom konkrétne opatrenia, zväčša viazané na ich podnik.
Oproti tomu až 22,5% respondentov z dotazníkového výskumu (teda
viac ako pätina „verejnosti”) vyjadruje v tejto otázke postoj rezignácie
a zmierenia sa - „nepáči sa mi to, ale je to tak odjakživa, nedá sa to
zmeniť”.  A ďalších 6,4% „verejnosti” sa dokonca domnieva, že „je to
tak v poriadku, je to prirodzené, odôvodnené a netreba na tom nič
meniť”.

Aké aktivity robia v oblasti rovnosti príležitostí a v oblasti
zosúlaďovania  práce a rodinného života  v našom výskume zahrnutí
sociálni partneri - vyjednávači kolektívnych zmlúv najmä na úrovni
svojich podnikov? Čo konkrétne by chceli v tejto oblasti svojej
činnosti vyzdvihnúť?  Súčasne nás zaujímali aj aktivity a opatrenia,
ktoré nie sú uvedené v kolektívnej zmluve (teda nemožno ich z nej
„vyčítať”).

Vyjadrenia vyjednávačov, uvedené v nasledujúcom texte, sme
porovnávali s príslušnými ustanoveniami ich kolektívnych zmlúv -
a ak odhliadneme od formulačných odchýlok, obsahovo a vecne vyja-
drenia vyjednávačov verne odzrkadľujú príslušné ustanovenia
a záväzky (články) týchto zmlúv. 
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2.2 Problematika rovnosti príležitostí a zosúlaďovania práce
a rodiny v kolektívnych zmluvách v SR a v hodnoteniach   
ich vyjednávačov: vybrané zistenia

S istou mierou zjednodušenia možno nasledujúce uvedené výroky
vyjednávačov, resp. ustanovenia kolektívnych zmlúv považovať
aj za príklady „dobrej praxe”, najmä v oblasti realizácie princípu
a praxe zosúlaďovania pracovného a rodinného života v súčasných
podmienkach Slovenska:

„Čo sa týka zosúlaďovania práce a rodinného života, pre
osamelých rodičov firma zabezpečuje, že si môžu požiadať o uplatne-
nie pružného pracovného času a prísť do práce a odísť z práce v rámci
trojhodinového pružného intervalu. Toto tu funguje stále, od začiatku
firmy. Robia sa aj detské tábory pre deti zamestnancov, jednodňové
výlety pre zamestnancov a ich rodiny, návštevy kultúrnych podujatí,
rekondičné a dovolenkové pobyty, aj zahraničné, pre zamestnancov
a ich rodiny - firma ich zabezpečí cez cestovnú kanceláriu a zamest-
nanci dostávajú na ne príspevky zo sociálneho fondu a členovia
odborov aj príspevky z odborov. V tomto letnom období sa uvažuje
o zabezpečení (sprevádzkovaní) škôlky pre deti zamestnancov, aspoň
na jeden mesiac, čo budú zatiaľ škôlky v meste zatvorené, ale zatiaľ
majú záujem len štyria rodičia-zamestnanci, čo je málo. Muselo by byť
aspoň 20 detí. V rámci kolektívneho vyjednávania sa ale ani tomuto
veľmi nevenujeme. Všetko toto závisí od výšky sociálneho fondu, ktorý
sa používa na tieto účely.”

„No tak máme tu aj manželské páry zamestnané, aby stíhali
v rámci rodiny. Tak sa po dohode koordinuje ich pracovný čas, aj
zosúlaďujú dovolenky, aby sa zohľadnili tie potreby rodiny a detí.
V kolektívnej zmluve to nie je nijako konkrétne ukotvené, je to indi-
viduálna dohoda. V rámci kolektívnej zmluvy sú zvýhodnení rodičia
starajúci sa o deti, najmä osamelí rodičia pracovným voľnom navyše.
Máme tiež päť dní dovolenky navyše - teda nad rámec, ktorý určuje
Zákonník práce. Rodič má navyše platené pracovné voľno, ak spre-
vádza dieťa k lekárovi alebo prváčika v prvý deň do školy. Okrem toho
zabezpečujeme rehabilitácie, rekondičné pobyty, kultúrne podujatia
pre zamestnancov a ich rodiny. Prispieva sa na ne zo sociálneho fondu,
ktorý je tvorený príspevkami na základe zákona.” 



„V tejto oblasti máme napríklad nad rámec Zákonníka práce
o jeden deň plateného pracovného voľna v roku pre osamelého
zamestnanca, starajúceho sa o dieťa do 15 rokov veku naviac
a rovnako nad rámec Zákonníka práce o deň plateného pracovného
voľna na vlastnú svadbu zamestnanca a o jeden deň viac plateného
pracovného voľna v prípade úmrtia rodinného príslušníka zamestnan-
ca.”

„Čo sa týka pracovného a rodinného života, tvorí  sa samozrejme
aj v našom podniku sociálny fond a z neho sa preplácajú rodinné
rekreácie, výlety, prispieva sa aj rodinným príslušníkom, dávajú
sa nákupné poukážky na konci roka. Dá sa. Ale zas sa musí kolektívne
vyjednávať. A väčšina zamestnávateľov je celkom ústretová takýmto
podnikovo-rodinným aktivitám. V tejto oblasti sa dá dohodnúť.”

„Pružný pracovný čas zavedený nemáme, ale organizujeme
rekondičné pobyty, rekreácie a výlety pre zamestnancov a ich rodiny,
pričom zamestnávateľ uhrádza 60% z ceny poukazu zamestnancovi aj
jeho rodinným príslušníkom, deťom až do ukončenia štúdia. Hradí sa
to zo sociálneho fondu, ktorý sa okrem zo zákonných príspevkov tvorí
aj z podielov na zisku družstva. Zo sociálneho fondu poskytujeme aj
sociálne pôžičky a výpomoci, keď sa niekto dostane do sociálne
zložitej situácie, napríklad pri úmrtí v rodine. Aj na MDŽ ešte kupu-
jeme, Vianočnú nádielku, športové podujatia robíme. Domáce rekreá-
cie robíme cestou Sorei do Vysokých aj Nízkych Tatier. Máme aj vlast-
né rekreačné zariadenia, ktoré financuje a udržiava zamestnávateľ na
Donovaloch, na Santovke. Zamestnanci a ich príslušníci tu platia len
60 Sk/noc, na Santovke 45 Sk/noc a preplácajú sa im aj vstupenky
na kúpaliská. Kupujeme permanentky do divadla, preplácajú sa
návštevy kultúrnych podujatí. Dokonca máme aj rehabilitačné stre-
disko (sauna, masáže) priamo tu v podniku.”

„Ženy (ale aj muži), ktoré majú deti, mali možnosť požiadať si
o skrátenie pracovnej doby, mohli chodiť neskôr. Teraz máme zave-
dený pružný pracovný čas, čo teda mnohým vyhovuje a už ani
nepožadujú o skrátenie pracovnej doby, keďže jej skrátením sa im
skracovala aj mzda.  Myslím si, že toto je akože vyriešené dobre. Takto
to už máme dlho vyriešené, presadili to ešte bývalé odbory, už
od 1994.”
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„Udržali sme v kolektívnej zmluve výhodu voľna s náhradou mzdy
v rozsahu jedného dňa za štvrťrok pre osamelého rodiča starajúceho
sa o dieťa do 15 rokov. Kedysi sa im poskytoval tento deň v každom
mesiaci, ale niektorí ostatní zamestnanci mali voči takémuto výrazné-
mu zvýhodneniu výhrady. Dokonca, čo som bola prekvapená, najmä
ženy mali výhrady, aby sa vôbec takéto voľno navyše poskytovalo.”

„V minulosti sme mali v kolektívnej zmluve aj detské tábory
a rodinné rekreácie, dnes to už nemáme. Jediné, čo máme
v kolektívnej zmluve je, že zamestnávateľ podporuje zo sociálneho
fondu rekondičné pobyty zamestnancov v podnikovom rekondičnom
zariadení. Pričom zamestnanci a ich rodinní príslušníci platia iba 20%
poukazu, ostatok sa hradí zo sociálneho fondu. Nárok na túto rekreá-
ciu s touto zľavou majú raz ročne. Ostatné voľnočasové aktivity (napr.
pobyt v odbormi vlastnenej chate pri Dobšinskej ľadovej jaskyni) pre
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov organizujú a väčšiu časť
nákladov uhrádzajú odbory iba pre svojich členov, nakoľko z ich člen-
ských príspevkov sa úhrada poskytuje. Zo začiatku sme brávali aj
nečlenov. Svojim členom preplácame aj pobyty detí v detských
táboroch. Kedysi sme organizovali letné detské tábory sami (odbory),
ale neskôr sa nám nedarilo napĺňať autobus, tak málo bolo detí.
Okrem toho robíme každým rokom jednodňové výlety (Bojnice,
Bratislava, Gabčíkovo, Štúrovo), organizujeme športové popoludnia
pre deti, návštevy divadiel, kultúrnych podujatí a podobne.”

„V našej kolektívnej zmluve je pozitívne, že máme napríklad
pre rodičov starajúcich sa o deti do 15 rokov veku tri dni plateného
voľna navyše (teda nad rámec Zákonníka práce). Pri príležitosti Dňa
žien sa poskytuje zamestnankyniam deň plateného voľna navyše.
Pri úmrtí rodinného príslušníka sa tiež poskytujú dni voľna navyše –
ale to, ako vždy, aj mužom, aj ženám.”

„Máme v kolektívnej zmluve tiež zakotvené nejaké výhody, aj
v tom sociálnom fonde, aj na rehabilitáciu pracovných síl. To sme sa
dohodli, že každý rok sa dá zamestnancovi príspevok
vo výške 1 500 Sk zo sociálneho fondu na regeneráciu síl. Ale v zásade
pozitívum pre ženy a rodiny je pružný pracovný čas, ktorý už funguje
dlho, ale darí sa nám ho udržať. Rovnako sa realizujú výlety, rekreá-
cie, návštevy kultúrnych podujatí pre zamestnancov a ich rodiny



(organizované odbormi), na ktoré sa prispieva zo sociálneho fondu
a členom odborov prispievajú aj odbory.”

„Tak my robíme hlavne v oblasti rodinného života. Napríklad
osamelí zamestnanci starajúci sa o deti do 15 rokov majú nárok na
jeden deň plateného voľna za štvrťrok navyše. Odbory spolu
so zamestnávateľom organizujeme výlety pre všetkých zamestnancov
a ich rodiny. Úhrada poskytnutá zamestnancom je pritom minimálna
(okolo 50 Sk na osobu za celodenný výlet, vrátane dopravy a vstupe-
niek). Okrem toho sa poskytuje príspevok na športovú rehabilitáciu,
masáže, návštevy plavárne a podobne. Vo forme darčekových
poukážok. Tieto aktivity sú uhrádzané zo sociálneho fondu, ktorý je
okrem povinných príspevkov na základe zákona tvorený aj prídelom
zo zisku, ktorý poskytuje do sociálneho fondu zamestnávateľ.”

„Máme napríklad pružný pracovný čas - ale to už majú asi všade,
potom rôzne náhrady, voľno na starostlivosť o rodinu, rekreácie,
kultúrne, športové podujatia pre zamestnancov a rodiny - ale to je
„klasika”.”

„U nás v kolektívnej zmluve máme napríklad, že ženy/muži -
osamelí rodičia sú zvýhodnení pracovným voľnom navyše. Kultúrne,
športové podujatia, výlety - pre zamestnancov a pre rodiny zamest-
nancov sú vždy aspoň sčasti hradené zo sociálneho fondu. Ohľadne
čerpania sociálneho fondu sa snažíme, aby v kolektívnej zmluve bolo
zadefinované, kto okrem zamestnancov ho môže čerpať. Sociálny fond
je totiž podnikový, a v zásade je zo zákona určený pre za-
mestnanca/zamestnancov. Ale aj naším tlakom sa tu snažíme dosiah-
nuť, aby ten okruh osôb, ktoré môžu čerpať výhody  zo sociálneho
fondu, bol rozšírený na manželského partnera a nezaopatrené deti. To
je ten náš príspevok.”

Príklady „dobrej praxe” v oblasti realizácie princípu a praxe
rovnosti príležitostí sú (minimálne v nami skúmaných) v súčasnosti na
Slovensku platných kolektívnych zmluvách   zriedkavejšie. Spomenuli
sme, že to do značnej miery vyplýva z faktu, že sociálni partneri,
vrátane vyjednávačov kolektívnych zmlúv, sa snažia, „aby neboli
diskriminačné”. Táto snaha sa prejavuje aj v tom, že viaceré
kolektívne zmluvy priamo obsahujú články zakazujúce diskrimináciu,
ktoré sú buď priamo citátom príslušnej časti Antidiskriminačného
zákona, alebo jeho parafrázovaním.
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Typické vyjadrenie: „Za dôležité v tejto oblasti v našej kolektívnej
zmluve považujem práve ustanovenia o princípoch a zásadách posky-
tovania osobného ohodnotenia. Snažíme sa najmä o vyrovnanie
odmeňovania a máme v kolektívnej zmluve klauzulu o zákaze diferen-
covať medzi mužmi a ženami.”

Zdá sa, že napriek tomu, že vyjednávači si väčšinou uvedomujú
právnu irelevantnosť explicitného uvedenia takéhoto článku
v kolektívnej zmluve, viacerí by ho tam chceli mať. A sú aj takí, ktorí
si od zakotvenia takéhoto ustanovenia do kolektívnej zmluvy sľubujú
zrejme viac ako "len" morálny záväzok či prejav spoločnej vôle sociál-
nych partnerov v tejto oblasti: „My sme sa pokúšali presadiť zákaz
diskriminácie do kolektívnej zmluvy, ale zamestnávateľ to odmietal.
Vraj doteraz sa to nikdy nerobilo. Zamestnávateľ tvrdil, že tu diskri-
minácia nikdy nebola, ani nebude. Ale nechcú to mať na papieri.
Nechcú sa pod to podpísať. Tomu sa hovorí alibizmus.”

O tom, že zásada rovnosti príležitostí nezostáva len v rovine ideí
či deklarácií, ale realizuje sa sociálnymi partnermi v SR aj celkom
(cieľa)vedome v každodennom živote, svedčí napríklad nasledujúci
výrok: „Máme tu aj regionálnu radu konfederácie a máme to tak,
že predseda je muž a podpredseda je žena. Dokázali sme presadiť,
že aby v tej jednej funkcii z dvoch minimálne jedna bola žena, či už
ako predseda alebo podpredseda.”

Záver

Kolektívne vyjednávanie je v súčasnosti na Slovensku spravidla
(a v nami skúmaných prípadoch takmer vždy) vedené „rodovo
neutrálne” - a to sa odzrkadľuje aj vo všetkých analyzovaných
kolektívnych zmluvách.

Zažitejšou – a aj vyjednávačmi priorizovanejšou - je v procese
kolektívneho vyjednávania, najmä na úrovni podnikov, oblasť
zosúlaďovania práce a rodiny, a to sa premieta aj do kolektívnych
zmlúv. Téma zosúlaďovania pracovného a rodinného života je jednou
z kľúčových tém pri kolektívnom vyjednávaní, viazanou najmä
na využívanie sociálneho fondu.  S realizáciou idey a praxe zosúlaďo-
vania práce a rodiny majú sociálni partneri (odbory) na Slovensku



dlhodobú skúsenosť a pôsobia v tejto oblasti na štandardnej
európskej úrovni.

Tému rovnosti príležitostí mužov a žien vyjednávači kolektívnych
zmlúv zatiaľ zväčša reflektujú  vo svojej doterajšej činnosti ako
marginalizovanejšiu. Sociálni partneri, najmä odborári sa však
nezriekajú zodpovednosti za realizáciu princípu rovnosti príležitostí
do každodenného života. Naopak, sú presvedčení, že je to – najmä
na pracovisku, ale nielen tam – ich poslaním a úlohou. A zároveň túto
rovnosť príležitostí chápu širšie ako „len” rovnosť (a rovnosť príleži-
tostí) mužov a žien. Súčasne si uvedomujú  potrebu koordinovanej
spolupráce všetkých relevantných aktérov v tejto oblasti – vrátane,
či najmä, zapojenia mimovládnych organizácií.

Medzi vyjednávačmi kolektívnych zmlúv nie je rozdiel v názore na
príslušnú legislatívu, platnú v súčasnosti v SR v oblasti rovnosti príleži-
tostí mužov a žien (vrátane rovnosti príležitostí na trhu práce) - v pod-
state ju všetci považujú za dostatočnú a za „európsky štandard”.
Vyjednávači sa však líšia tým, že kým jedni považujú túto legislatívu
za platformu svojej činnosti, iní za zdôvodnenie svojej nečinnosti.

Ďalšie podrobnejšie skúmanie by si žiadalo zistenie, že veľká
väčšina vyjednávačov – a to bez rozdielu, či ide o mužov či ženy -
odmieta uznať fakt diskriminácie žien na ich pracovisku, resp.
konkrétne v  ich podniku, vrátane (ne)diskriminácie žien v oblasti
odmeňovania. Týmto vyjadreniam vyjednávačov totiž odporujú ziste-
nia z príslušných výskumov verejnej mienky, vrátane výsledkov
dotazníkového výskumu v rámci riešenia tejto úlohy.
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Namiesto záveru

Občianske združenie Európska Rómska pracovná agentúra (ERPA)
bolo založené v roku 2004. Jeho hlavnou úlohou a poslaním bolo
a je pomáhať dlhodobo nezamestnaným i osobám s nízkou kvalifiká-
ciou s prístupom, prípadne návratom na pracovný trh a ich následnou
integráciou do spoločnosti.

Spočiatku sme vnímali predovšetkým nerovnosti postavenia
Rómov v spoločnosti, najmä však ich diskrimináciu na trhu práce.
Naše poznanie nerovností sa však postupne rozširovalo aj na ďalšie
sféry slovenskej spoločnosti a začali sme sa zaujímať aj o postavenie
iných znevýhodňovaných skupín na pracovnom trhu. To nás doviedlo
k spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied
v Bratislave.

Spolu s kolegami zo Sociologického ústavu SAV sme v rámci opa-
trenia 4.1. Rodový výskum, rodový audit a rodová senzibilizácia ako
prostriedky dosiahnutia rovnosti žien a mužov na trhu práce PD IS
EQUAL začali od marca 2005 pracovať na spoločnom projekte: Sloven-
sko na ceste k rodovej rovnosti (č.: 81/04-1/33/4.1).

Začiatok projektu bol poznačený najmä nedostatkom finančných
prostriedkov a skúseností s iniciatívou Spoločenstva EQUAL. Tieto
prekážky sa nám podarilo prekonať najmä vďaka rozvojovým
partnerom projektu a entuziazmu i trpezlivosti všetkých mojich
spolupracovníkov a kolegov. Verím, že aj táto publikácia je konkrétnym
dôkazom, že sa nám podarilo naplniť ciele projektu.

Chcem sa poďakovať všetkým, čo prispeli k úspešnému priebehu
prác na projekte: kolegom zo Sociologického ústavu SAV, kolegom
zo spoločnosti TIMUR&partners, s. r. o., kolegom z OZ ERPA, všetkým
dodávateľom, spolupracovníkom, prispievateľom, kolegom z výskumu
v teréne, a v neposlednom rade aj našim nadnárodným partnerom z
talianskeho rozvojového partnerstva Pandora (IT-IT-G2-ABR-064)
a španielskeho rozvojového partnerstva Definir Miranda
(ES-ES-20040498). Im všetkým patrí vďaka a ocenenie za ich podiel
práce na projekte.
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Verím, že náš projekt a jeho konkrétne výsledky prispejú
k zlepšeniu rodového postavenia na Slovensku i v Európskej únii. Môžu
sa stať základom aj inšpiráciou pre ďalšie projekty a aktivity. V tejto
sfére je totiž potrebné ešte veľa spraviť.

Marcel Schwarz
vedúci projektu

Bratislava, december 2006



Príloha

Prehľad legislatívy ES a SR týkajúcej 
sa rodovej rovnosti

Monika Čambáliková, ml.

Zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami (alebo princíp
rodovej rovnosti) je jednou zo základných zásad a jedným zo základ-
ných princípov Európskej únie. Z pomerne jednoduchého po-
čiatočného ustanovenia v primárnej legislatíve Európskeho spoločen-
stva, konkrétne v Rímskej zmluve o rovnakých podmienkach odmeňo-
vania pre mužov a ženy, sa jeho ďalším upevňovaním a rozvíjaním
prostredníctvom rozvíjania primárnej, ako aj sekundárnej legislatívy
Európskeho spoločenstva, stal integrálnym princípom sociálnej politiky
Európskej únie.1

1. Rodová rovnosť v primárnej legislatíve ES

Článok 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ustanovuje
princíp rovnosti medzi mužmi a ženami za základný princíp a primárny
cieľ a jednu z hlavných úloh Európskeho spoločenstva. Článok 3 (2)
tejto Zmluvy ide ešte ďalej, keď ukladá Európskemu spoločenstvu
povinnosť zohľadňovať princíp rodovej rovnosti vo všetkých akti-
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1 V súvislosti s legislatívou sa vždy uvádza Európske spoločenstvo a v súvislosti s politika-
mi, princípmi, zásadami a pod. Európska únia. Je tomu tak preto, lebo len Európske
spoločenstvo (často označované aj ako Európske spoločenstvá, pričom aj v dokumentoch
vydaných orgánmi EÚ/ES vládne nejednoznačnosť pri používaní týchto pojmov) má
právnu subjektivitu, resp. právomoc prijímať legislatívu, pričom táto jeho právomoc
vychádza zo zakladajúcich zmlúv jednotlivých spoločenstiev (EHS, ESUO, EURATOM) a zo
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. O legislatíve Európskej únie budeme môcť
zrejme hovoriť až potom, keď bude vo všetkých členských štátoch ratifikovaná Ústava
EÚ (ako dokument zakladajúci kompetencie a právomoci EÚ priamo členskými štátmi
a meniaci EÚ z politického a hospodárskeho spoločenstva aj na spoločenstvo „právne”).
V praxi sa rozdiel medzi pojmami Európske spoločenstvo a Európska únia často stiera
a bežné (a v podstate správne) je označenie ES/EÚ. Niekedy sa hovorí o legislatíve EÚ,
no de facto ide o legislatívu ES.
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vitách, politikách, programoch, pravidlách, predpisoch atď. Európske-
ho spoločenstva (ďalej ako „ES”), ako aj používať všetky aktivity, pro-
gramy, pravidlá, predpisy atď. ES na dosiahnutie tohto cieľa, ktorým
je rodová rovnosť. Amsterdamská zmluva (dopĺňajúca Zmluvu
o založení ES) ďalej posilnila právomoci orgánov a inštitúcií ES/EÚ
v oblasti presadzovania a upevňovania rodovej rovnosti. Článkom 13
Zmluvy o založení ES zverila Európskej rade právomoc (na návrh
Európskej komisie a po prerokovaní s Európskym parlamentom) pod-
niknúť primerané kroky na odstránenie diskriminácie založenej
na pohlaví. Majúc na zreteli ciele ES a členských štátov definované
v článku 136 Zmluvy (o.i. odstránenie všetkých foriem exklúzie),
stanovila v článku 137 Zmluvy, že ES bude všemožne podporovať
a dopĺňať aktivity a snahy členských štátov pri presadzovaní rodovej
rovnosti s ohľadom na príležitosti na trhu práce a rovnaké
zaobchádzanie v práci. S týmto cieľom má Európska rada podporovať
a podnecovať spoluprácu medzi členskými štátmi pri výmene
skúseností a informácií relevantných pre túto oblasť a prostredníctvom
sekundárnej legislatívy (najmä smerníc), má určovať minimálne po-
žiadavky v tejto oblasti. A napokon článok 141 Zmluvy o založení ES
je azda najkonkrétnejší, keď zaväzuje každý členský štát zabezpečiť
uplatňovanie a fungovanie princípu rovnakého odmeňovania
(rovnakých mzdových/platových podmienok) pre mužov a ženy
za rovnakú prácu, resp. za prácu rovnakej hodnoty.2 Ukladá Európskej
rade prijať opatrenia, ktoré zabezpečia uplatňovanie a fungovanie
princípu rovnosti príležitostí pre mužov a ženy a princíp rovnakého
zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti, povolania
a na trhu práce, vrátane uplatňovania princípu rovnakých podmienok
odmeňovania pre mužov a ženy za rovnakú prácu, resp. prácu

2 Uvedený článok Zmluvy poskytuje aj definíciu rovnakých podmienok odmeňovania
(rovnakých mzdových/platových podmienok) pre mužov a ženy, v angličtine princíp
„equal pay for equal work” („rovnaká pláca za rovnakú prácu”). „Pay”, čiže
plat/mzdu/odmenu definuje ako bežný základný alebo minimálny plat/mzdu/odmenu,
ako aj všetky ďalšie odmeny a odplaty, či už vo forme peňažnej výplaty alebo naturálií,
ktoré pracovník prijíma, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s vykonávanou prá-
cou od svojho zamestnávateľa, resp. kontraktora. „Equal pay”, teda rovnaké podmienky
odmeňovania („rovnaká pláca”) znamená, že odmena/odplata za rovnakú prácu sa
vypočítava na rovnakom základe (na základe rovnakých jednotiek merania výkonu),
a/alebo že odmena vypočítavaná na základe rovnakých časových jednotiek bude rov-
naká za rovnakú prácu. 



rovnakej hodnoty. Článok 141 Zmluvy umožňuje členským štátom pri-
jať také ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia rovnosť mužov a žien
v pracovnom živote v praxi, vrátane poskytovania špeciálnych výhod
pre jedno pohlavie s cieľom kompenzovať jeho znevýhodnenie alebo
zamedziť jeho znevýhodneniu v profesijnej kariére či neželateľne
nižšiemu zastúpeniu.

Listina základných práv EÚ, podpísaná v Nice 7. 12. 2000,
ustanovuje aj rovnosť medzi mužmi a ženami za základný princíp Únie
(článok 23).

2. Rodová rovnosť v sekundárnej legislatíve ES

Rozvoj princípu rodovej rovnosti sa neobmedzil len na primárnu legi-
slatívu (teda zakladajúce zmluvy ES/EÚ), ale pokračoval a stále
pokračuje aj na úrovni sekundárnej legislatívy, najmä v smerniciach
ES. V súčasnosti platné a účinné smernice položili právny základ pre
zmeny v národných legislatívach, postojoch i praxi jednotlivých
členských štátov. Judikatúra Európskeho súdneho dvora ďalej objasni-
la a rozvinula interpretáciu a rozsah princípu rovnakého zaobchádzania. 

• Prvou prijatou smernicou bola Smernica č. 75/117/EHS o rovnakých
podmienkach odmeňovania (rovnakých platových/mzdových 
podmienkach), ktorá ďalej rozvinula princíp „equal pay for 
equal work”, ukotvený v Rímskej zmluve a neskôr v Zmluve 
o založení ES. 

• Druhou bola Smernica č. 76/207/EHS o rovnakom zaobchádzaní 
pri prístupe k zamestnaniu, ďalšiemu vzdelávaniu, pracovnému 
postupu a pracovným podmienkam. 

• Treťou bola Smernica č. 79/7/EHS, rozvíjajúca princíp rodovej
rovnosti a rovnakého zaobchádzania s ohľadom na (zákonné/štátne)
sociálne zabezpečenie. 

• Štvrtá Smernica, prijatá v roku 1986 pod č. 86/378/ EHS, 
sa podobne ako predchádzajúca smernica zamerala na sféru 
sociálneho zabezpečenia a vniesla princíp rovnosti do systémov 
a schém (aj) sociálneho zabezpečenia uplatneného zamestná-
vateľom. 
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• Piata Smernica s č. 86/613/EHS ukotvila princíp rodovej rovnosti 
aj v oblasti aktivít samostatne zárobkovo činných osôb, najmä 
s ohľadom na ochranu samostatne zárobkovo činných žien 
v období tehotenstva a materstva. 

• Šiesta Smernica č. 92/85/EHS o ochrane tehotenstva a materstva,
ktorá ustanovuje opatrenia na podporenie zlepšení v bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci pre tehotné ženy, ženy po pôrode
a dojčiace ženy, obdobne ako v poradí piata smernica, ďalej 
rozvíjala ochranu žien s ohľadom na ich materstvo a tehotenstvo. 

• Siedma Smernica č. 96/34/ES o rodičovskej dovolenke bola 
prvou smernicou prijatou po  prijatí Maastrichtskej zmluvy.

Po sérii súdnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, vyplýva-
júcich z „prelomového”  rozhodnutia vo veci Barber vs. Guardian Royal
Exchange,3 bola v roku 1996 prijatá 

• ôsma Smernica č. 96/97/ES, doplňujúca a meniaca Smernicu 
č. 86/378/EHS.  

• Deviatou smernicou bola smernica, ktorá má zabezpečiť väčšiu 
efektivitu práva ES, Smernica č. 97/80/ES o tzv. opačnom dôkaznom
bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia, ktoré 
v súlade s touto smernicou má niesť zamestnávateľ, resp. ten, 
kto je z diskriminačného postupu obžalovaný za predpokladu, 
že žalobca uvedie súdu dostatočné dôkazy svedčiace o tom, že 
k diskriminácii (na základe pohlavia) naozaj došlo. Žalovaný sa 
musí následne „vyviniť” a preukázať, že k diskriminácii nedošlo. 

3 V tomto spore žaloval pán Barber svojho zamestnávateľa Guardian Royal Exchange
z dôvodu, že mu neboli poskytované dávky zo systému dôchodkového zabezpečenia jeho
zamestnávateľa, keďže nedosiahol vek určený na odchod do dôchodku a poskytovanie
dôchodkových dávok zo systému sociálneho zabezpečenia zamestnávateľa pre mužov,
ktorý bol ale iný (vyšší) než pre ženy. Súd v prvom rade zvažoval, či dôchodkové dávky
zo systému sociálneho zabezpečenia zamestnávateľa spadajú pod definíciu
platu/mzdy/odmeny v článku vtedy 119, teraz 141 Zmluvy o založení ES a dospel k tomu,
že spadajú a že v uvedenom prípade došlo k porušeniu článku (v súčasnosti) 141 Zmlu-
vy o založení ES, a teda že pán Barber je oprávnený (v súlade so zásadou „equal pay for
equal work”) na výplatu dôchodkových dávok od zamestnávateľa za rovnakých
podmienok (a teda aj v rovnakom veku) ako všetci ostatní zamestnanci (v tomto prípade
zamestnankyne) zamestnávateľa. Toto súdne rozhodnutie je záväzné pre súdy všetkých
členských štátov a súd ES rozhodol, že sa bude vzťahovať na všetky obdobné systémy
sociálneho zabezpečenia zamestnávateľa po roku 1990. 



• Desiatou bola Smernica č. 97/75/EC, doplňujúca Smernicu 
č. 96/34/ES o rodičovskej dovolenke, ktorá rozšírila platnosť 
tejto smernice aj na Spojené kráľovstvo; a

• jedenástou bola Smernica č. 98/52/EC, rozširujúca platnosť 
Smernice č. 97/80/ES aj na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska.

Niet pochybností o tom, že uvedené smernice predstavovali
(a predstavujú) silné právne prostredie a silný právny základ
pre implementáciu a posilnenie princípu rodovej rovnosti, avšak niet
pochybností ani o tom, že si vyžadujú aktualizáciu (najmä s ohľadom
na rozvinutú judikatúru Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti),
ale aj sprehľadnenie. 

• Dvanásta Smernica č. 2002/73/ES, dopĺňajúca a meniaca Smernicu
č. 76/207/EHS o rovnakom zaobchádzaní v oblasti práce, 
tiež demonštrovala, že právotvorné orgány ES/EÚ si uvedomujú
potrebu aktualizácie existujúcich smerníc. Pred tým, ako bola 
len nedávno na európskej úrovni prijatá smernica, ktorá 
zjednodušuje a sprehľadňuje úpravu rodovej rovnosti 
v sekundárnej legislatíve ES/EÚ, bola prijatá v poradí: 

• trinásta Smernica č. 2004/113/ES, zavádzajúca princíp rovnakého
zaobchádzania s mužmi a ženami v prístupe k poskytovaniu
tovarov a služieb.4

• Štrnásta - najnovšia smernica upravujúca oblasť rodovej rovnosti,
Smernica č. 2006/54/ES o uplatnení princípu rovnosti príležitostí 
a rovnosti v zaobchádzaní s mužmi a ženami vo veciach 
zamestnania a povolania, bola prijatá 5. 7. 2006. Táto smernica má 
s účinnosťou od 15. 8. 2009 nahradiť v súčasnosti (a do 15. 8. 2009)
platné štyri smernice v znení ich neskorších zmien a dodatkov, 
prijatých ďalšími tromi smernicami.5 Konkrétne bude s účinnosťou 
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4 Táto, rozumej Smernica č. 2004/113/ES, do právneho poriadku SR ešte nebola
transponovaná. Čas na jej transpozíciu je (v samotnej smernici) ustanovený, resp. táto
smernica má byť transponovaná a implementovaná do právnych poriadkov členských
štátov najneskôr do 21. 12. 2007. V legislatívnom pláne úloh vlády SR sa s ňou počíta,
zatiaľ však chýba bližšie časové určenie jej transpozície, ako aj to, do ktorého
zákona/právneho predpisu, resp. ako má byť  transponovaná.  
5 To znamená od 15. 8. 2009 jedna smernica namiesto súčasných siedmich smerníc.



190

od 15. 8. 2009 zrušená Smernica č. 75/117/EHS o uplatňovaní
princípu rovnakého odmeňovania pre mužov a ženy; Smernica 
č. 76/207/EHS o rovnakom zaobchádzaní pri prístupe k zamestnaniu,
ďalšiemu vzdelávaniu, pracovnému postupu a pracovným 
podmienkam v znení Smernice č. 2002/73/ES; Smernica 
č. 86/378/EHS o zavedení princípu rovnakého zaobchádzania 
s mužmi a ženami do systémov a schém  sociálneho zabezpečenia
zabezpečeného zamestnávateľom v znení Smernice č. 96/97/ES; 
a Smernica č. 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch 
diskriminácie na základe pohlavia v znení Smernice č. 98/52/ES.

Od polovice augusta 2009 tak bude platných a účinných v oblasti
rodovej rovnosti namiesto súčasných trinástich smerníc (resp.
štrnástich, aj so Smernicou č. 2006/54/ES) len sedem smerníc.
Nepôjde pritom o okresanie významovej platnosti úpravy rodovej
rovnosti, ale naopak o jej posilnenie a výrazné sprehľadnenie celej
problematiky, v ktorej sa bežný občan EÚ podstatne ľahšie zorientuje.
Smernica č. 2006/54/ES bude samostatne upravovať celú oblasť
rodovej rovnosti v zamestnaní; Smernica č. 2004/113/ES pri prístupe
k tovarom a službám; Smernice č. 79/7/EHS, č. 86/613/EHS,
č. 92/85/EHS a Smernica č. 96/34/ES v znení Smernice 97/75/ES
v oblasti sociálneho zabezpečenia a ochrany materstva a rodičovstva.

Najpodstatnejšími zmenami, ktoré zavádza Smernica
č. 2006/54/ES, budú podľa dôvodovej správy nasledovné: (a) definí-
cia rovnakých podmienok odmeňovania nebude v niektorých prí-
padoch (v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora) obmedzo-
vaná len na situácie, keď muž a žena pracujú pre toho istého zamest-
návateľa;6 pri určení, či pracovník vykonáva rovnakú prácu alebo
prácu rovnakej hodnoty, bude treba brať zreteľ na rozličné faktory,

6 V súlade  napr. s rozsudkom 43/75 vo veci Defrenne alebo rozsudkom C-320/00
Lawrence and others, môže ísť o prípady, keď je zamestnávateľ, či už ako súkromná
spoločnosť alebo úrad/inštitúcia verejnej správy, nejakým spôsobom súčasťou širšieho
celku, napr. ovládaná a ovládajúca osoba (teda materská a dcérske spoločnosti) alebo
jednotlivé úrady/inštitúcie v pôsobnosti jednej nadriadenej ustanovizne a pod., alebo
môže ísť o prípady, keď diskriminácia vyplýva priamo z ustanovení kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa a pod. Aby však išlo o porušenie princípu rovnakého odmeňovania pre
mužov a ženy, musí poskytovaná odmena nejakým spôsobom vychádzať z jedného
„zdroja” (a nemusí ísť pritom o jedného a toho istého zamestnávateľa). (Bližšie v rozsud-
ku C-256/01 Debra Allonby vs. Accrington and Rossendale College and Others.)  



vrátane povahy práce a pracovných podmienok; (b) zásada rovnakého
zaobchádzania v systémoch dôchodkového zabezpečenia sa bude
jednoznačnejšie vzťahovať aj na zamestnancov vykonávajúcich prácu
vo verejnom záujme a na štátnych zamestnancov; (c) jednoznačnejšie
rozšírenie princípu ochrany tehotných žien a matiek, ale aj mužov
pri návrate po rodičovskej dovolenke do zamestnania, vzťahujúce
sa nielen na nárok na návrat na  predchádzajúce pracovné miesto,
ale aj na uplatnenie rovnakých všetkých ostatných pracovných pod-
mienok; (d) uplatnenie definícií zavedených Smernicou č. 2002/73/ES
na všetky oblasti upravené touto (novou) smernicou;7 (e) rozšírenie
platnosti „opačného” dôkazného bremena zo súdnych aj na adminis-
tratívne a iné správnoprávne konanie vo veciach diskriminácie na zá-
klade pohlavia (s výnimkou konaní, ak sám kompetentný orgán je
povinný danú vec náležite vyšetriť a obstarať dôkazy); (f) rozšírenie
súčasnej judikatúry v oblasti sankcií a náhrad/zadosťučinení za
diskrimináciu v oblasti rodovej rovnosti na celú problematiku upravenú
v smerniciach;8 (g) uplatnenie základných princípov a ustanovení
ukotvených už v Smernici č. 2002/73/ES na celú problematiku
upravenú Smernicou 2006/54/ES (najmä princíp „gender main-
streamingu”, ustanovenia zaväzujúceho členské štáty podnecovať zás-
tupcov zamestnancov a zamestnávateľov všemožne zohľadňovať
a presadzovať princíp rodovej rovnosti v oblasti práce a i.).

Pri implementácii legislatívy ES v oblasti rodovej rovnosti má
nezastupiteľnú úlohu judikatúra Európskeho súdneho dvora. Viac ako
180 judikátov v súčasnosti poskytuje interpretačné pravidlá a bližší
výklad legislatívy ES, vzťahujúcej sa na princíp rodovej rovnosti. 
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7 Napr. v súčasnom znení Smernice č. 97/80/ES je v definícii nepriamej diskriminácie
zavedené štatistické hľadisko, ktoré však nie je v danej problematike vôbec opodstat-
nené ani oprávnené a musí byť vypustené. V súvislosti s tým treba uviesť, že slovenské
právo túto definíciu, obsahujúcu prvok štatistiky pri definícii nepriamej diskriminácie,
(správne) neuplatnilo a definícia nepriamej diskriminácie v práve SR je v súlade so Smer-
nicou 2002/73/ES, a teda aj v súlade s definíciou, ktorá má platiť aj do budúcnosti.
8 Zadosťučinenie alebo náhrada škody („odškodné”) musí zodpovedať utrpenej ujme.
Nemal by byť preto určený nijaký limit/strop, ktorý toto odškodné nemôže presiahnuť,
okrem prípadu, ak by zamestnávateľ preukázal, že jediná škoda, ktorú utrpela  osoba
v dôsledku diskriminácie, bola skutočnosť, že zamestnávateľ sa nezaoberal jej žiadosťou
o zamestnanie (limitom tu môže byť výška mzdy, na ktorú by mala osoba nárok). 
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3. Rodová rovnosť v legislatíve SR

S ohľadom na vyššie uvedené treba konštatovať, že Slovenská repub-
lika v zásade „drží krok” s legislatívou ES v oblasti rodovej rovnosti.
Doteraz boli všetky smernice transponované do právneho poriadku
Slovenskej republiky včas a možno povedať, že na vyhovujúcej úrovni.

V legislatíve Slovenskej republiky však chýba definícia sexuálneho
obťažovania tak, ako je definované v legislatíve ES. Na druhej strane
je definícia „obťažovania” na základe § 2 ods. 5 Antidiskriminačného
zákona širšia než definícia v legislatíve ES a pri jej extenzívnom vý-
klade pokrýva aj „sféru” sexuálneho obťažovania. Pre úplnú zhodu
s legislatívou ES, ktorá je želateľná, by bolo vhodné/možné dodatkom
do Antidiskriminačného zákona doplniť hneď za definíciou obťažova-
nia v § 2 ods. 5 novým odsekom 6 aj definíciu sexuálneho obťažova-
nia, tak ako ho definuje legislatíva ES (konkrétne článok 2 (2) štvrtá
odrážka Smernice č. 76/207/EHS v znení Smernice 2002/73/ES).

Ako konštatujú aj autorky v správe „Equal opportunities for
women and men. Monitoring law and practice in Slovakia 2005”,9

v zákone č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe chýba jednoznačné ukotve-
nie princípu rovnakého odmeňovania pre mužov a ženy, ako aj po-
vinnosť zamestnávateľa informovať zamestnanca o zákaze diskriminá-
cie, resp. o práve na rovnaké zaobchádzanie. Princíp rovnakého
odmeňovania pre mužov a ženy by sme mohli nájsť v zákone o štát-
nej službe len vo všeobecnom vyjadrení § 3 ods. 2 tohto zákona, ktorý
ustanovuje, že „práva ustanovené týmto zákonom10 sa zaručujú rov-
nako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby a pri vykonávaní
štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pra-
covnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobit-
ným zákonom (odkaz na Antidiskriminačný zákon)”. Povinnosť zamest-
návateľa informovať štátneho zamestnanca o práve na rovnaké
zaobchádzanie však v zákone vyjadrená nie je (ani odkazom na rele-

9 DEBRECÉNIOVÁ, J. -  OČENÁŠOVÁ, Z.: Equal Opportunities for women and men. Mo-
nitoring law and practice in Slovakia (Rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Monitoring
práva a praxe na Slovensku), 2005, OSF/NOS.
10 Teda aj právo na plat podľa § 82 a nasl. tohto zákona.



vantné ustanovenie Zákonníka práce, ktorý sa na úpravu štátnej služ-
by delegovane vzťahuje11).

S ohľadom na Smernicu č. 86/378/ EHS v znení Smernice
č. 96/97/ES, ktorá vniesla princíp rodovej rovnosti do systémov
a schém sociálneho zabezpečenia zabezpečeného zamestnávateľom
a judikatúru k tejto smernici vynesenú, treba konštatovať, že v SR
chýba detailná právna úprava v tejto oblasti. Zrejme preto ešte stále
dochádza k rozporuplnosti kolektívnych zmlúv slovenských podnikov
so zásadami tejto smernice (a teda so zásadou rovnakého odmeňova-
nia pre mužov a ženy v súlade s článkom 141 Zmluvy o založení ES).
V súlade so Smernicou č. 86/378/EHS napr. stanovenie rozličného
veku pre mužov a ženy pre čerpanie jednotlivých sociálnych výhod
poskytovaných zamestnávateľom nie je v súlade so zásadou
rovnakého odmeňovania pre mužov a ženy, a ako také je teda diskri-
minačné. Výnimku tvoria len ustanovenia, ktoré sú určené na ochranu
ženy v súvislosti s materstvom.

V súvislosti so Smernicou č. 79/7/EHS o postupnom zavedení
princípu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach (štát-
neho) sociálneho zabezpečenia treba poukázať na stále platné, hoci
už takpovediac „dobiehajúce” a prechodné ustanovenia o dôchod-
kovom veku (a teda o veku, od ktorého je možné čerpať dôchodok bez
jeho zníženia) rozdielnom pre mužov a ženy (a rozdielnom aj pre
jednotlivé ženy) v závislosti od počtu detí. Uvedená smernica síce
umožňuje členským štátom vylúčiť z implementácie princípu
rovnakého zaobchádzania výhody poskytované (s ohľadom
na dôchodkový vek) osobám, ktoré vychovávali deti, ako aj poskyto-
vané s ohľadom na ochranu ženy na základe materstva, avšak nie je
asi celkom jednoznačne zdôvodniteľné, že počet detí, ktoré žena
má/mala (od ktorého sa v minulosti odvíjal dôchodkový vek ženy v SR
a v prechodnom období sa stále odvíja), zodpovedá počtu detí, ktoré
žena vychovávala alebo že by zdôvodňoval jej zvýšenú ochranu
na základe materstva.

S výnimkou vyššie uvedených oblastí problematickej implementá-
cie legislatívy ES do právneho poriadku Slovenskej republiky je legi-
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11 Rozumej, keď tak ustanovuje osobitný zákon. Teda na štátnu službu sa Zákonník práce
vzťahuje len v prípade, keď zákon o štátnej službe odkazuje na ustanovenie Zákonníka
práce.
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slatíva Slovenskej republiky v súlade s legislatívou ES. Chýba ešte
transponovať dve najnovšie smernice, Smernicu č. 2004/113/ES, ktorá
zavádza princíp rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v prís-
tupe k poskytovaným tovarom a službám, a Smernicu č. 2006/54/ES
o uplatnení princípu rovnosti príležitostí a rovnosti v zaobchádzaní
s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania. Čas určený na
transpozíciu týchto smerníc ešte neuplynul. Smernicu č. 2004/113/ES
stačí implementovať najneskôr do 21. 12. 2007 a Smernicu
č. 2006/54/ES do 15. 8. 2008, resp. (v prípade členských štátov čelia-
cich pri jej implementácii závažným problémom) do 15. 8. 2009. 

4. Rodová rovnosť v oblasti práce, resp. 
zamestnania v legislatíve ES a SR 

Smernice, ktoré upravujú oblasť rodovej rovnosti v oblasti práce, resp.
zamestnania: 
• Smernica č. 75/117/EHS o rovnakých podmienkach odmeňovania, 

• Smernica č. 76/207/EHS (v znení Smernice 2002/73/ES)
o rovnakom zaobchádzaní pri prístupe k zamestnaniu, ďalšiemu
vzdelávaniu, pracovnému postupu a pracovným podmienkam, 

• Smernica č. 86/378/EHS (v znení Smernice 96/97/ES), ktorá vniesla 
princíp rovnosti do systémov a schém sociálneho zabezpečenia 
zabezpečeného zamestnávateľom, a 

• Smernica č. 97/80/ES o tzv. opačnom dôkaznom bremene, sú do 
slovenského právneho poriadku transponované najmä ustanoveniami:

• Zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

• Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,

• Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších 
predpisov,

• Zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe, v znení neskorších predpisov, 



• Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
v znení neskorších predpisov,  

• Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,

• Zákona č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska 
pre ľudské práva, v znení neskorších predpisov a 

• Zákona č. 125/2006 o inšpekcii práce.

Základ celej právnej úpravy je samozrejme daný Ústavou SR,
ktorá zaručuje všetkým občanom bez ohľadu na ich pohlavie rovnaké
základné práva a slobody a zaručuje, že nikto nemôže byť poškodzo-
vaný, zvýhodňovaný ani znevýhodňovaný z dôvodu svojho pohlavia
(čl. 12 Ústavy SR). V súlade s čl. 36 Ústavy SR zamestnanci majú
právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, vrátane
práva na odmenu za vykonanú prácu.

Paragraf 6 Antidiskriminačného zákona zakazuje diskrimináciu
z dôvodu pohlavia v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťa-
hoch, pričom zákaz diskriminácie sa vzťahuje na (a) prístup k zamest-
naniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii, vrátane po-
žiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu
výberového konania; (b) výkonu zamestnania a podmienok výkonu
práce, vrátane odmeňovania, funkčného postupu a prepúšťania;
(c) prístupu k odbornému vzdelávaniu a (d) členstvo a pôsobenie
v organizácii zamestnancov/zamestnávateľov a organizáciách združu-
júcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto
organizácie svojim členom poskytujú.12 O diskrimináciu v súlade
s § 8 Antidiskriminačného zákona nejde len v prípade, že rozdielne
zaobchádzanie je objektívne odôvodnené povahou činností vykoná-
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12 V súvislosti so zákazom diskriminácie na základe pohlavia v pracovnoprávnych a obdob-
ných vzťahoch je relevantný rozsudok Krajského súdu v Nitre zo dňa 5. 6. 2006 vo veci
7Co/251/2005, podľa ktorého: „...nemožno nútiť zamestnávateľa – v tomto prípade jeho
štatutárneho zástupcu či nadriadenú žalobkyne - aby v osobnom vzťahu so žalobkyňou
neprišlo k zmene ich správania v osobnom kontakte, pretože potom by si bolo možné
vyložiť vo všeobecnosti, že ak si nadriadený s jedným podriadeným tyká a  s druhým
vyká, ide o porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Rovnosť zaobchádzania sa
podľa Antidiskriminačného zákona aj podľa § 13 Zákonníka práce vzťahuje len na pra-
covnoprávne vzťahy, teda je nutné oddeliť pracovnoprávny kontakt medzi zamestnan-
com a zamestnávateľom od súkromných vzťahov. ...” 



196

vaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa vykonávajú, ak
sú rozsah alebo spôsob takéhoto rozdielneho zaobchádzania prime-
rané a nevyhnutné vzhľadom na tieto činnosti alebo okolnosti, za
ktorých sú vykonávané.13 Článok 6 Základných zásad Zákonníka práce,
ktoré sú výkladovým pravidlom pre celé (paragrafové) znenie Zá-
konníka práce obdobne ustanovuje, že „ženy a muži majú právo na
rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie
a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky”.
Paragraf 13 Zákonníka práce zas ukladá zamestnávateľovi povinnosť
zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovného práva Antidiskri-
minačným zákonom a zakazuje diskrimináciu aj z dôvodu manželského
stavu a rodinného stavu.

V súvislosti s prístupom k zamestnaniu je potrebné zmieniť sa aj
o ustanovení § 62 ods. 2 Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamest-
nanosti, na základe ktorého zamestnávateľ nesmie zverejňovať
ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia
a diskrimináciu podľa pohlavia14 a v súlade s odsekom 3 tamtiež
zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie,
ktoré sa týkajú osobných údajov, ktoré nie sú potrebné na plnenie
povinností zamestnávateľa podľa osobitných predpisov (napr. informá-
cie o tehotenstve či počte detí, o osobnom stave – slobodný/že-
natý/vydatá uchádzača o zamestnanie), a „kritériá na výber zamest-
nanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov”.
V súlade s § 41 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže od fyzickej
osoby vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má
vykonávať (prípadne predloženie pracovného posudku od predchádza-
júceho zamestnávateľa); nesmie vyžadovať informácie o tehotenstve
ani o rodinných pomeroch. V prípade nedodržania týchto povinností
môže byť zamestnávateľovi nielen uložená pokuta až do výšky
1 000 000 Sk Inšpekciou práce, ale môže tiež čeliť obvineniu zamest-
nanca z porušenia zákazu diskriminácie.

13 Môže ísť napr. o práce právnymi predpismi zakázané ženám s ohľadom na ich biolo-
gické vlastnosti a predispozície rozdielne od mužov.
14 Žiaľ, takýchto inzerátov, resp. inzerátov hľadajúcich mužov alebo ženy na pozície, pri
ktorých by pohlavie nemalo rozhodovať, je v dennej tlači stále dosť.



V súvislosti s výkonom zamestnania a podmienkami výkonu
práce, najmä odmeňovania, sa treba zmieniť o § 119 ods. 3 Zákonní-
ka práce, podľa ktorého: „Mzdové podmienky musia byť rovnaké pre
mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ženy
a muži majú právo na rovnakú mzdu za prácu rovnakej zložitosti, zod-
povednosti a namáhavosti vykonávanú pri rovnakých pracovných pod-
mienkach a pri dosahovaní rovnakej výkonnosti a výsledkov práce.”
Toto ustanovenie Zákonníka práce sa vzťahuje aj na výkon práce
vo verejnom záujme.15 Nevzťahuje sa však na štátnu službu.
V právnych predpisoch upravujúcich výkon štátnej služby jednoznačné
ustanovenie zásady rovnakého odmeňovania pre mužov a ženy chýba.
Celkovo je však v oblasti verejnej sféry (štátna služba, výkon práce
vo verejnom záujme) menší priestor na diskrimináciu v odmeňovaní
než vo sfére súkromnoprávnej. Je tomu tak najmä kvôli
tzv. tabuľkovým platom - jednoznačne určenej charakteristiky pracov-
ného miesta a pracovného zaradenia a k nemu priradenej platovej ta-
rife. Priestor na diskrimináciu však môže byť v súvislosti s tzv. osob-
ným ohodnotením a v prípade štátnych zamestnancov aj v súvislosti
so zvyšovaním platovej tarify v závislosti od tzv. služobného hodnote-
nia – hodnotenia kvality osobných výkonov. Osobné ohodnotenia však
môžu zamestnancov verejnej sféry motivovať k lepším výkonom
a vyššiemu pracovnému nasadeniu. Aby sa však eliminovalo riziko
diskriminácie, ktoré so sebou osobné ohodnotenia a služobné hod-
notenia nesú, treba mať vo vnútornom predpise zamestnávateľa
jednoznačne určené kritériá a konkretizované podmienky na ich
poskytovanie.

Na základe § 47 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ po-
vinný oboznámiť zamestnanca pri nástupe do zamestnania okrem
iného aj s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania. Tým je
splnená informačná požiadavka európskych smerníc. Takéto alebo
obdobné ustanovenie však chýba v zákone č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe. Užšia povinnosť, teda povinnosť informovať uchádzača
o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe
k zamestnaniu Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, je vyjadrená
v Zákone č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
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15 Toto vyplýva zo subsidiarity Zákonníka práce voči zákonu č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme a zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zásada subsidiarity znamená, že ak
„špeciálny” zákon (lex specialis) – zákon č. 552/2003 Z. z.  neustanovuje inak, vzťahuje
sa na danú problematiku zákon „všeobecný” (lex generalis) – Zákonník práce. 
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V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených
ustanovení môže zamestnávateľ čeliť pokute až do výšky 1 000 000
Sk, ktorú mu môže udeliť príslušný inšpektorát práce.  Na základe
§ 13 Zákonníka práce má zamestnanec  právo podať zamestná-
vateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého
zaobchádzania a zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca
bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť
od takého konania a odstrániť jeho následky. Zamestnanec, ktorý sa
domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté
nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže obrátiť na
súd a domáhať sa právnej ochrany v občianskom súdnom konaní.
Právnu pomoc mu pritom môže poskytnúť a pred súdom ho môže
zastupovať Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.16 V súlade
s § 9 Antidiskriminačného zákona sa môže osoba, ktorej práva,
právom chránené záujmy alebo slobody boli dotknuté nedodržaním
zásady rovnakého zaobchádzania domáhať najmä, aby ten, kto nedo-
držal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania,
napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie,
napr. verejné ospravedlnenie. Ak by primerané zadosťučinenie nebolo
dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania
bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť
alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa táto osoba
domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady
nemajetkovej ujmy v peniazoch pritom určí súd s prihliadnutím
na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti,
za ktorých došlo k jej vzniku. Okrem náhrady nemajetkovej ujmy17 má
poškodená osoba nárok aj na náhradu škody.18 Opačné dôkazné bre-
meno, vyžadované smernicami ES, je ukotvené v § 11 Antidiskrimi-
načného zákona, podľa ktorého je žalovaný povinný preukázať, že
16 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislou právnickou osobou, ktorej
činnosť je financovaná aj zo štátneho rozpočtu. Plní úlohy v oblasti ľudských práv a zák-
ladných slobôd. Okrem iného monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodr-žia-
vanie zásady rovnakého zaobchádzania, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskri-miná-
cie a je aj oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo veciach porušenia zásady rov-
nakého zaobchádzania. Založenie obdobnej inštitúcie je predpokladané smernicami ES.
17 Náhrada nemajetkovej ujmy má kompenzovať „nemajetkovú ujmu”. Teda má kompen-
zovať skutočnosť, že diskriminovanej osobe bola znížená jej dôstojnosť, spoločenská
vážnosť, zhoršená možnosť spoločenského uplatnenia a pod. 
18 Náhrada škody sa poskytuje, keď osoba reálne utrpela nejakú majetkovú
ujmu/stratu/škodu. Môže ísť napríklad o úhradu mzdy alebo časti mzdy, na ktorú osoba
nezískala nárok v dôsledku diskriminačného postupu zamestnávateľa.



neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca predloží súdu
dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady
rovnakého zaobchádzania došlo. Ako v prípade administratívneho, tak
aj v prípade súdneho konania platí zákaz tzv. adverse treatment, vyja-
drený v § 13 Zákonníka práce: „Nikto nesmie byť na pracovisku
v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani
inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo
zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného
stíhania.”

5. Rodová rovnosť v oblasti sociálneho 
zabezpečenia, ochrany materstva a rodičovstva 
v legislatíve ES a SR

Problematiku rodovej rovnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia
upravuje Smernica č. 79/7/EHS, rozvíjajúca princíp rodovej rovnosti
a rovnakého zaobchádzania s ohľadom na (zákonné/štátne) sociálne
zabezpečenie.

Oblasť ochrany materstva a rodičovstva upravujú tri  smernice: 

• Smernica č. 96/34/ES v znení Smernice 97/75/ES o rodičovskej do- 
volenke.19

• Smernica č. 92/85/EHS, ktorá ustanovuje opatrenia na zlepšenia 
v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre tehotné ženy, ženy 
po pôrode a dojčiace ženy, a 
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19 Uvedené smernice sú do právneho poriadku Slovenskej republiky transponované, okrem
Antidiskriminačného zákona, najmä: 
(a) v oblasti sociálneho zabezpečenia: 
• Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov, 
• Zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
• Zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, v znení neskorších predpisov,
• Zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, v znení neskorších

predpisov a 
• Zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov; 
(b) v oblasti ochrany materstva a rodičovstva ustanoveniami:
• Zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, 
• Nariadením vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pracovísk, ktoré 

sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim 
ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky 
do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú 

niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien a 
• Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov.
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• Smernica č. 86/613/EHS, ktorá zavádza princíp rodovej rovnosti 
aj do oblasti aktivít samostatne zárobkovo činných osôb, najmä s  
ohľadom na ochranu samostatne zárobkovo činných žien v období 
tehotenstva a materstva

Na základe § 5 Antidiskriminačného zákona sa zakazuje diskri-
minácia z dôvodu pohlavia v sociálnom zabezpečení i zdravotnej
starostlivosti. Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje v spojení
s právami osôb ustanovenými osobitným zákonom v oblastiach prís-
tupu a poskytovania sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, štátnej
sociálnej podpory a sociálnych výhod i zdravotnej starostlivosti. Zákon
č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v § 6 (a takmer totožne aj zákon
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v § 29) ustanovuje: „Poisten-
com patria práva pri výkone sociálneho poistenia (verejného zdravot-
ného poistenia) rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádza-
nia v sociálnom zabezpečení (v zdravotnej starostlivosti) ustanovenou
osobitným (antidiskriminačným) zákonom. Poistenec, ktorý sa
domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté
v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa
domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona
(Antidiskriminačný zákon a Občiansky súdny poriadok).” Obdobne
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v § 9 prizná-
va sporiteľovi práva pri výkone starobného dôchodkového sporenia
bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie podľa pohlavia a rovnako
aj oprávnenie domáhať sa svojich práv na súde, vrátane primeranej
náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (je tu ukotvený aj princíp
„opačného dôkazného bremena”). Aj Zákon č. 650/2004 Z.z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení v § 7 zakazuje diskrimináciu pri
výkone doplnkového dôchodkového sporenia, odvolávajúc sa na
Antidiskriminačný zákon. Ustanovuje tiež neplatnosť ustanovení
kolektívnej zmluvy, ktoré súvisia s doplnkovým dôchodkovým
sporením, ustanovení zamestnávateľskej zmluvy, účastníckej zmluvy,
dávkového plánu i štatútu doplnkového dôchodkového fondu, ak by
boli v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania. Podľa § 34 tohto
zákona je doplnková dôchodková spoločnosť povinná -  okrem iného
- uplatňovať vo vzťahu k účastníkom a poberateľom dávok princíp
rovnakého zaobchádzania. V Zákone č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci síce ustanovenie, ktoré by výslovne stanovovalo zásadu



rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami chýba, uvedený zákon
však neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by túto zásadu porušovali.

Antidiskriminačný zákon, najmä § 6 ods. 3, ustanovuje, že
za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia
z dôvodu tehotenstva alebo materstva. S ohľadom na ochranu ma-
terstva a rodičovstva sú relevantné najmä nasledovné ustanovenia
Zákonníka práce: Článok 6 Základných zásad, podľa ktorého: „Ženám
sa zabezpečujú pracovné podmienky umožňujúce im účasť na práci
s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich
spoločenskú funkciu v materstve a ženám a mužom s ohľadom na ich
rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne.” Toto
všeobecné ustanovenie je konkretizované v zákaze niektorých druhov
prác pre ženy, najmä tých, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. Tieto
druhy prác určuje Nariadenie vlády č. 272/2004 Z. z.. Zákaz prác
podľa Zákonníka práce sa však vzťahuje aj  na práce, ktoré nesmie
vykonávať tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po
pôrode a dojčiaca žena na základe individuálneho lekárskeho posud-
ku. Zamestnávateľ je v týchto prípadoch povinný zabezpečiť dosta-
točnú úpravu pracovných podmienok a ak táto nie je možná, preradiť
zamestnankyňu na prácu, ktorá je pre ňu vhodná. V prípade, že
v práci, na ktorú bola preradená, nebude dosahovať rovnaký zárobok
ako pri svojej pôvodnej práci, bude jej poskytovaná tzv. vyrovnávacia
dávka. Táto sa poskytuje podľa § 44 zákona o sociálnom poistení
počas tehotenstva najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po
skončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca
po pôrode, teda počas času, kedy má byť žena preradená na inú
prácu, ak  pôvodná práca škodí jej materskému poslaniu. Ak za-
mestnávateľ nemôže tehotnú alebo dojčiacu zamestnankyňu alebo
zamestnankyňu do konca deviateho mesiaca po pôrode preradiť na
inú vhodnú prácu, je povinný jej poskytnúť pracovné voľno
s náhradou mzdy. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné
voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na všetky
lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie nebolo
možné vykonať mimo pracovného času. Zákon priznáva žene aj nárok
na materskú dovolenku v trvaní 28 týždňov. Ak ide o osamelú ženu
alebo matku, ktorej sa súčasne narodili dve a viac detí, táto má nárok
až na 37 týždňov materskej dovolenky. Počas tejto doby sa jej posky-
tuje tzv. materské vo výške 55% jej denného vymeriavacieho základu.
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Avšak len za predpokladu, že  žena, resp. iná oprávnená osoba,20 bola
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená
najmenej počas 270 dní. Tzv. materské sa v zníženom rozsahu (22/31
týždňov)  môže poskytnúť aj mužovi, avšak len odo dňa narodenia
dieťaťa, ak sa stará o narodené dieťa.21 Materská dovolenka (pre
ženu) v súvislosti s pôrodom však nesmie byť kratšia ako 14 týždňov
a aj ak začala už pred pôrodom, nemôže sa skončiť skôr než uplynie
minimálne šesť týždňov odo dňa pôrodu. Okrem materskej dovolenky
je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to po-
žiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa a v prí-
pade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa až do šiestich
rokov veku dieťaťa. Počas rodičovskej dovolenky má rodič nárok na
rodičovský príspevok podľa zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom
príspevku. Nárok na materskú a/alebo rodičovskú dovolenku má aj
fyzická osoba, ktorá prevzala na základe právoplatného rozhodnutia
príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť
rodičov, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím na neskoršie osvojenie
(adopciu) alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého
matka zomrela.

Ak sa žena/muž vráti po skončení materskej alebo rodičovskej
dovolenky do práce, je zamestnávateľ povinný zaradiť ju/ho na
jej/jeho pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné, pretože táto
práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, musí ju/ho zamest-
návateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ môže zamestnávať tehotnú ženu alebo ženu/muža
trvale sa starajúcich o dieťa mladšie ako tri roky, osamelú ženu/muža
trvale sa starajúcich o dieťa mladšie ako 15 rokov prácou nadčas len
s ich súhlasom. Ak požiadajú tehotná žena alebo žena/muž trvale sa
starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo inú
úpravu týždenného pracovného času, je zamestnávateľ povinný ich
žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Doj-
čiace ženy majú navyše nárok na prestávky na dojčenie – tieto sa
20 Ak sa žena–matka o novonarodené dieťa nestará, je na materské oprávnená iná osoba,
resp. iný poistenec (sociálneho poistenia), ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorým
môže byť otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa alebo iná fyzická
osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.21 Môže sa priznať
aj osobe, ktorá na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu prevzala dieťa
do starostlivosti.



zarátavajú do ich pracovného času a poskytuje sa im za ne náhrada
mzdy. Na zvýšenie starostlivosti o rodinu sa poskytuje (v zákonom
určených prípadoch) aj pracovné voľno s náhradou mzdy (napr. na
sprevádzanie dieťaťa k lekárovi, prevoz manželky do pôrodnice
a späť) alebo voľno s oprávnením na čerpanie dávok sociálneho pois-
tenia (napr. pri ošetrovaní chorého príbuzného/dieťaťa).

Tehotná žena, žena na materskej dovolenke, žena/muž na
rodičovskej dovolenke, osamelý zamestnanec starajúci sa o dieťa
mladšie ako tri roky sú (v porovnaní s ostatnými zamestnancami)
v podstatne zvýšenej miere chránení proti skončeniu pracovného
pomeru zo strany zamestnávateľa.22

6. Rodová rovnosť v oblasti prístupu k tovarom 
a službám v legislatíve ES a SR

Ako už bolo uvedené, zásadu rodovej rovnosti v prístupe k tovarom
a službám a poskytovaniu tovarov a služieb zavádza Smernica
č. 2004/113/ES, ktorá zatiaľ nebola do nášho právneho poriadku
transponovaná, no má sa tak stať najneskôr do 21. 12. 2007.
Gestorom jej transpozície má byť Úrad vlády Slovenskej republiky.
V súlade s touto smernicou treba okrem iného zabezpečiť, aby použi-
tie pohlavia ako faktora pri výpočte akýchkoľvek prémií a benefitov
pre účely poistenia a súvisiacich finančných služieb nespôsobovalo
nijaký rozdiel vo výške prémií a benefitov jednotlivcov.

S ohľadom na problematiku rovnosti v prístupe k poskytovaným
tovarom a službám je v súčasnosti relevantné (len) všeobecné
ustanovenie § 5 Antidiskriminačného zákona, podľa ktorého sa
zakazuje diskriminácia z dôvodu pohlavia pri poskytovaní tovarov
a služieb, vrátane bývania, ktoré sú poskytované verejnosti právnic-
kými a fyzickými osobami – podnikateľmi.  

Záver

Na úrovni EÚ sa problematike rodovej rovnosti venuje veľká
pozornosť. Rodová rovnosť je jedným zo základných princípov

203

22 Viď § 141, § 157 a §§ 160 a nasl. Zákonníka práce.
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a cieľov presadzovaných Európskou úniou a má významné miesto
v primárnej i sekundárnej legislatíve ES. Právne predpisy Slovenskej
republiky sú viac-menej v súlade s príslušnou legislatívou ES
a vytvárajú dobrý základ na upevňovanie princípu rodovej rovnosti aj
v slovenskej praxi. 

Aj keď je základ dobrý, stále je  možné ho vylepšovať. Očaká-
vame, že významnú úlohu  pri výklade častokrát všeobsiahle formulo-
vaných zákonných ustanovení zohrajú najmä slovenské súdy. V tejto
súvislosti len dúfame, že vyjadrenie publikované v denníku Pravda:
„Sudcovia sami, naopak, už dávnejšie tvrdia, že bez nových mužov
v talároch nie je možné vybaviť kauzy, ktoré im ležia už roky
nedotknuté na stoloch”, je len nešťastnou formuláciou novinára, a nie
skutočným vyjadrením sudcu/sudkyne.
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