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Rodová rovnosť na trhu práce 

Presadzovanie rovnosti a spravodlivosti je súčasťou dejín našej kultúry.  Ľudské práva ako najvyšší 

princíp sú povaţované za ideál, ktorý je cieľom nášho snaţenia.  Všetky ústavy európskych krajín 

obsahujú deklarácie o dodrţiavaní ľudských práv a rovnosti všetkých ľudí bez rozdielu.   

Napriek našej snahe realita nie vţdy zodpovedá tomuto ideálu. Mnohé skupiny ľudí nemajú prístup 

k všetkým právam tak, ako im to zo zákona prislúcha. Jednu z veľkých oblastí tohto snaţenia 

predstavuje zápas ţien za rovnaké práva a zabezpečenie reálnej spravodlivosti .  

Právo ţien na prácu, na spravodlivú odmenu za ňu, je jednou z hlavných poţiadaviek aktivistiek 

a aktivistov na tomto poli. Súčasťou tohto snaţenia je aj právo na vzdelanie, na prípravu na povolanie.  

Hoci prvá vlna feministického hnutia znamenala výrazný pozitívny posun v tejto oblasti, prvotné 

nadšenie vystriedali mnohé sklamania z toho, ţe úpravy na poli legislatívy, otvorenie volebných 

miestností, brán univerzít a trhu práce ţenám, nenaplnili očakávania. Ako hlavný dôvod boli v tejto 

súvislosti identifikované predsudky o ţenách a muţoch, ako aj pretrvávajúce rodové stereotypy.  Druhá 

vlna feministického hnutia sa sústredila okrem iného aj na tieto otázky a moţnosti vysporiadania sa 

s nimi tak, aby rovnosť ţien a muţov nezostala iba prázdnou formuláciou v zbierkach zákonov, ale stala 

sa súčasťou našich kaţdodenných ţivotov.  

Európska tradícia prevzala tieto ciele a povýšila ich na jeden z ústredných princípov svojej politiky . 

Slovensko, ako členská krajina Európskej únie sa k tomuto snaţeniu pripojila. 

Monika Bosá – Dávid Bosý – Katarína Minarovičová 
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RODOVÁ (NE)ROVNOSŤ  NA SLOVENSKOM TRHU PRÁCE1  

 

Charakteristiky slovenského  trhu práce naznačujú, ţe otázky rodovej rovnosti sú v našich pomeroch 

nanajvýš aktuálne: 

Na Slovensku je moţné hovoriť o niţšej zamestnanosti ţien  (50,9%) v porovnaní s muţmi 

(64,4%)  

V podnikateľskom sektore je zamestnaných menej ţien (38,9%) a je aj málo podnikateliek 

a ţivnostníčok (24,1 %) 

Ţeny sú veľmi silne zastúpené v sektore sluţieb (75,9 %), ktorý je však niţšie platovo 

hodnotený 

Prevláda výrazná rodová segregácia niektorých odvetví ekonomickej činnosti a profesií, 

čo má dopady na prehlbujúci sa rozdiel v odmeňovaní ţien a muţov (feminizované odvetvia sú 

charakteristické niţšou odmenou) 

Málo ţien je v  najvyššej triede zamestnaní (30,7 %) a v riadiacich funkciách – dokonca aj 

vo feminizovaných odvetviach  

Jedna z najčastejšie diskutovaných vecí v súvislosti s otázkami rodovej rovnosti na trhu práce 

je Značne niţšia priemerná mzda ţien v porovnaní s muţmi (o 28 %), ktorá sa nezlepšuje 

Ako varovné znamenie prehlbujúcej sa rodovej nerovnosti je v posledných rokoch vyššia 

nezamestnanosť ţien (17,2 % za ţeny vz. 15,5 % za muţov)  

 

Otázky rodovej rovnosti sú veľmi úzko späté so štruktúrou pracovnej sily na Slovensku. Niektoré 

charakteristiky môţu naznačovať stimuly a limity opatrení na presadzovanie rodovej rovnosti: 

 

V súčasnosti je moţné hovoriť o tom, ţe v štruktúre pracovnej sily dochádza k niektorým závaţným 
zmenám:  

                                                           
1
 Kapitola spracovaná podľa Filadelfiová, J:Ženy vo firme: postavenie, a cesty jeho zlepšenia (prezentácia 

17.5.2007) 
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Vzrástla vzdelanostná úroveň (intenzívnejšie u ţien) 

Zvyšovala sa zamestnanosť ţien (v posledných rokoch len starších ţien) 

Pracovná sila starne 

Narastá podiel pracovníkov s rodinnými povinnosťami 

 

Podstatnou charakteristikou Slovenského trhu práce je aj vysoká nezamestnanosť, pričom je jednou 

z najvyšších v EÚ – s výrazným poklesom v posledných rokoch. Evidujeme výrazné regionálne rozdiely 

v nezamestnanosti a vysoký podiel dlhodobej nezamestnanosti, čo sa odráţa v náraste zahraničnej 

migrácie za prácou. 

Slovensko vykazuje niektoré charakteristické disproporcie v zamestnanosti, ktoré sú z rodového 

hľadiska zvlášť významné: evidujeme výrazné rodové rozdiely v zamestnanosti. Ešte vţdy prevaţujú 

klasické formy zamestnania (plný úväzok), narastá sezónna nezamestnanosť. 

Plánovanie moţností prehlbovania rodovej rovnosti si vyţaduje zohľadnenie prebiehajúcich zmien 

v ekonomike. Predovšetkým ide o zmeny trhového prostredia, nárast konkurencie a zvýšené 

očakávania spotrebiteľov,  ktoré sú sprevádzané tlakom na rozvoj technológií a zvýšenými nárokmi na 

inovatívnosť a efektívnosť práce.  

Pri plánovaní rozvoja a kultivácie pracovnej sily je nevyhnutné zohľadniť aj hodnoty a postoje 

obyvateľov Slovenska: 

Pretrváva vysoká hodnota rodiny a detí (cca 90%) 

Názor na deľbu práce v rodine sa posúva smerom k participácii oboch partnerov 

Postoj k zamestnanosti ţien je ústretový (často sú 2 príjmy do rodiny ekonomická nutnosť) 

Väčšina obyvateľov je presvedčená o znevýhodnení ţien na trhu práce 

Za problém sa povaţuje najmä diskriminácia ţien pri odmeňovaní, ale aj pri prijímaní do práce 
a nevhodný pracovný reţim pre ţeny  

Tieto charakteristiky predstavujú limity potenciálu pracovnej sily a majú výrazné rodové  aspekty. Jedna 

z najmarkantnejších výziev, s ktorými je nevyhnutné sa vysporiadať, je „starnutie“ populácie. 

Zamestnávatelia musia intenzívnejšie pracovať na skvalitnení pracovného prostredia pre starších 

pracujúcich, zvyšovať lojalitu zamestnankýň a zamestnancov, zniţovať fluktuáciu pracovnej sily 
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a intenzívne sa sústrediť na podporu dlhodobého vzdelávania a preškoľovania zamestnankýň 

a zamestnancov.  

Nezanedbateľnou súčasťou tohto snaţenia je investícia do tvorby mechanizmov na podporu 

zosúlaďovania osobného a pracovného ţivota, zvlášť do opatrení napomáhajúcich osobám so 

„starostlivostnými“ povinnosťami – starostlivosť o maloleté deti a iných príbuzných odkázaných na 

pomoc. Táto potreba sa týka predovšetkým ţien, čo ich na trhu práce znevýhodňuje a dochádza tak ku 

kumulácii bariér zamestnateľnosti ţien. Nevyhnutnou súčasťou tohto snaţenia je potreba zmeny deľby 

rôl medzi ţenami a muţmi v domácnosti, zameraná na spravodlivejšiu deľbu práce.  

 

Aký je teda obraz Slovenského prostredia? Z hľadiska socio-kultúrneho kontextu je moţné hovoriť 

o postupných zmenách, ktoré musia byť pri plánovaní akýchkoľvek opatrení zohľadnené.  

Oproti prevládajúcemu vzoru usporiadania rodiny v minulosti, kde otec bol jediným chlebodarcom, 

matka vykonávala prácu v domácnosti, nastávajú v súčasnosti zásadné zmeny: 

vzrástla diverzita rodinných štruktúr, pracovných vzorov, pracovnej sily a pracovných úväzkov  

väčšina rodín s 2 rodičmi je zároveň rodinami s 2 zarábajúcimi 

zvýšený podiel rodín s 1 rodičom, pričom rodič - väčšinou matka,  je zárobkovo činná 

väčšina ţien je zamestnaná, ale zároveň vykonávajú väčšinu starostlivosti o domácnosť 
a rodinu 

Dôsledky takýchto zmien je moţné zhrnúť nasledovne:  

 pre rodičov: stres z nutnosti organizovať starostlivosť o rodinu s povinnosťami 
v zamestnaní  

 pre zamestnávateľov: starosti so získavaním a udrţaním si kvalifikovaných zamestnancov 
s povinnosťami voči rodine  

 pre spoločnosť (verejnú politiku): ako zaistiť bezpečné rodinné prostredie pre deti, ako 
dosiahnuť zvýšenie rovnosti ţien a muţov, ako zvýšiť produktivitu pracovnej sily  

Jedným z moţných riešení, ktoré sa ponúkajú, je lepšia podpora a zvýšenie MOŢNOSTÍ VÝBERU pre 

pracujúcich rodičov (flexibilita práce je jednou z nich). 
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Hrozba diskriminácie, ako dôsledok nerešpektovania nových výziev na trhu práce 

 

Dôsledky rodovej nerovnosti a neriešenia nových výziev, ktoré sa na trhu práce objavujú, nevyhnutne 

so sebou prinášajú hrozbu diskriminácie. 

Diskriminácia je znevýhodňovaním alebo obmedzovaním jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa deje 

z dôvodu ich rasy, pohlavia, jazyka, sexuálnej orientácie, či veku. Diskriminácia, ktorá súvisí s normami 

a očakávaniami spoločnosti zaloţenými na rodových stereotypoch, ktorá súvisí s konceptom rodu,  sa 

nazýva rodová diskriminácia. V zákonoch (antidiskriminačnom, či zákone o zamestnanosti)  je však 

pouţívaný pojem diskriminácia na základe pohlavia, avšak pod týmto pojmom sa v zákone rozumie aj 

diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo 

rodovej identifikácie.  

 

Diskriminácia môţe mať rôzne podoby. Antidiskriminačný zákon (z.z. 365/2004) rozlišuje priamu 

diskrimináciu, nepriamu diskrimináciu, obťaţovanie a neoprávnený postih a tieţ pokyn a nabádanie na 

diskrimináciu: 

 

Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej 

priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v 

porovnateľnej situácii. 

 

Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré 

znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, 

rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú 

primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu. 

 

Obťaţovanie je také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môţe odôvodnene povaţovať za 

nepríjemné, nevhodné alebo uráţlivé a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môţe byť zníţenie 

dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, poniţujúceho alebo zastrašujúceho prostredia. 

Následkom tieţ môţe byť strpenie obťaţovania, pretoţe sa pokladá za podmienku na rozhodnutie alebo 

výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov. 
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Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneuţití podriadenosti osoby na účel diskriminácie 

tretej osoby. 

 

Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na 

diskrimináciu tretej osoby. 

 

Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé 

a priamo súvisí  

a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej  

osoby alebo 

b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní  

vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. 

 

Zo zákona tieţ vyplýva, ţe pri posudzovaní, či ide o diskrimináciu alebo nie, sa neberie do úvahy, či 

dôvody, ktoré k nej viedli, vychádzali zo skutočnosti alebo z mylnej domnienky. 

Rodová diskriminácia v zamestnaní v SR 

S rodovou diskrimináciou sa môţeme stretnúť uţ pred vstupom do zamestnania v inzerátoch, ponukách 

zamestnania, či na prijímacom pohovore. V novembri 2005 bol uskutočnený reprezentatívny výskum2, 

ktorého súčasťou bolo aj zisťovanie skúseností populácie SR s diskrimináciou súvisiacou so 

zamestnaním. Respondentom a respondentkám sa predloţilo na posúdenie 11 vybraných situácií, 

pričom u kaţdej z nich mali povedať, či sa im stala osobne alebo poznajú taký prípad vo svojom okolí 

(prihodil sa niekomu z príbuzných alebo známych), prípadne či takúto situáciu vôbec nepoznajú. Pri 

osobnej skúsenosti mali tieţ rozlíšiť, či sa daná udalosť odohrala v priebehu posledného roka alebo 

niekedy predtým (dávnejšie).  

Zo získaných údajov je zrejmé, ţe obyvatelia a obyvateľky SR sa vo svojom ţivote najčastejšie stretli 

s diskrimináciou súvisiacou s vekom: osobnú alebo sprostredkovanú skúsenosť v tomto prípade uviedli 

viac ako dve tretiny populácie SR.  

                                                           
2 Reprezentatívny výskum vnímania ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania u dospelej populácie v SR. Online: 

http://www.snslp.sk/ 
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Z odpovedí ďalej vyplýva, ţe v zamestnávateľskej praxi na Slovensku je veľmi rozšírené aj nerovné 

zaobchádzanie odvíjajúce sa od rodičovstva či materstva. Takmer 60 % populácie SR pozná taký 

prípad, ţe: „zamestnávateľ sa na prijímacom pohovore pýtal na počet a vek detí“.  Respondenti/tky tieţ 

uvádzali, ţe majú osobnú alebo sprostredkovanú skúsenosť (47,4%) s tým, ţe zamestnávateľ sa 

o materských povinnostiach vyjadril, ţe: „sú pre ţeny záťaţou, ktorá im znemoţňuje plne sa venovať 

práci“.  Dá sa predpokladať, ţe tieto „rodinné“ bariéry či prekáţky sa vo väčšej miere týkajú ţien. 

Potvrdzuje to aj tá skutočnosť, ţe na základe získaných údajov sa situácia špeciálne popisujúca 

diskriminačný prístup zamestnávateľa voči ţenám umiestnila na štvrtom mieste celkového rebríčka. 

Viac ako polovica skúmaného súboru pozná totiţ prípad, keď: „zamestnávateľ dal pri obsadzovaní 

pracovného miesta prednosť muţovi napriek tomu, ţe ţena spĺňala poţadované kritériá lepšie“.  

Údaje z výskumu poukázali na výrazný rodový rozdiel z hľadiska skúseností s diskriminačnými 

praktikami – ţeny sú diskriminácii vystavené v oveľa vyššej miere. Kým diskriminácia na základe veku, 

zdravotného stavu či etnickej príslušnosti sa vyskytovala u ţien i muţov v rovnakom rozsahu, 

diskriminácia na základe pohlavia bola aţ dvojnásobne častejšie smerovaná k ţenám a diskriminačné 

praktiky súvisiace s rodinnou situáciou, tzv. „rodinné“ bariéry či prekáţky, sa týkali takmer výlučne alebo 

prevaţne ţien.  

Z výskumu tieţ vyplýva, ţe existuje úzke prepojenie skúseností populácie SR s postojom k politike 

rovnosti príleţitostí. Tí obyvatelia, čo majú skúsenosť s nerovnakým zaobchádzaním na trhu práce, 

s oveľa väčšou pravdepodobnosťou súhlasia s tým, aby sa politike rovnosti príleţitostí na trhu práce 

venovala zvýšená pozornosť.  
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PREČO HOVORÍME O RODE V SÚVISLOSTI S NEROVNOSŤAMI  NA TRHU PRÁCE? 

 

Všetky charakteristiky, ktoré sme uvádzali naznačujú, ţe znevýhodnené postavenie na trhu práce sa 

týka najmä ţien. Prečo sa teda  v súvislosti so ţenami a ich postavením v spoločnosti pouţíva pojem 

rod? Aký je rozdiel medzi rodovou nerovnosťou a nerovnosťou ţien a muţov? 

To sú otázky, na ktoré je nevyhnutné odpovedať, a ktorým treba porozumieť, ak chceme dosiahnuť 

pozitívne zmeny v oblasti presadzovania ľudských práv.  

Pojem rod súvisí so snahou aktivistiek a teoretičiek druhej vlny feministického hnutia, ktoré hľadali 

príčiny nerovného postavenia ţien v spoločnosti. 

Koncept rozlíšenia rodu a pohlavia umoţňuje porozumenie mechanizmu, akým sa nerovnosti vo vzťahu 

k ţenám a muţom vytvárajú, ako sú argumentované a prečo pretrvávajú napriek pozitívnym 

legislatívnym zmenám. 

Pojem ROD poukazuje na to, ţe rozdiely medzi ţenami a muţmi sú konštruované predovšetkým 

sociálne a historicky. Ukazuje na to, ţe naše biologické pohlavie nepredurčuje naše vlastnosti, 

charakteristiky, či schopnosti. Sú to práve kultúrou formované predstavy, získané výchovou 

a pôsobením nášho prostredia, ktoré ovplyvňujú naše predstavy o „ţenskosti“ a „muţskosti“.   

Jednotlivé spoločnosti a jednotlivé historické doby povaţujú za „prirodzené“ často celkom odlišné 

vlastnosti, ktoré s muţskosťou a ţenskosťou spájajú.  

Z hľadiska presadzovania rodovej rovnosti ponúka koncept rodu dva významné momenty, ktoré 

môţu poslúţiť na pochopenie vznikajúcich a pretrvávajúcich nerovností, ale aj na predchádzanie 

ich posilňovania: 

1. Identifikuje PRÍČINY nerovností 

2. Naznačuje SPÔSOBY zmeny 
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Rod ako nástroj na identifikovanie príčin sociálnych nerovností ţien a muţov: 

 

Rod je dôleţitým analytickým nástrojom, ktorý nám pomáha odhaliť príčiny a dôsledky nerovnosti ţien 

a muţov v spoločnosti. 

Rod sa ako jeden zo základných sociálnych konštruktov premieta do všetkých aspektov a úrovní 

spoločenského ţivota:  

 individuálnej (identita), 

 emocionálnej (sociálne vzťahy), 

  produkcie a inštitúcií  (rodina, škola, pracovný trh, deľba práce,...), a  

 symbolickej  úrovne (jazyk, kultúra, hodnoty,...).  

Rod tieţ vyjadruje mocenský vzťah (Connell, 2006), kedy moc nie je vlastnosťou jednotlivcov, ale je 

základným aspektom sociálneho ţivota a teda aj všetkých sociálnych vzťahov. Všeobecne platí, ţe 

muţi ako skupina vládnu väčšou mocou ako ţeny ako skupina. Je dôleţité zdôrazniť, ţe v rámci oboch 

skupín existujú veľké mocenské rozdiely (do mocenskej štruktúry okrem rodu významne vstupujú aj 

vek, či etnicita). Bourdieu (2000) hovorí o nadvláde muţskosti. Connell (2006) o hegemónii muţskosti, 

sociálnej prevahe muţskosti dosiahnutej cez štruktúrovanie súkromného ţivota a kultúrnych procesov. 

Hegemonická muţskosť predstavuje ideálny typ muţskosti v spoločnosti, ktorý však nekorešponduje so 

skutočnou identitou väčšiny muţov.  

Nerovnocenné vzťahy medzi ţenami a muţmi vychádzajú predovšetkým z pretrvávajúcich rodových 

stereotypov. 

Rodové stereotypy sú predsudky o ţenách a muţoch. Podobne ako iné sociálne stereotypy, sú veľmi 

nebezpečné - bývajú zneuţívané aj ako podpora neznášanlivosti, rovnako ako stereotypy o Ţidoch,  

Rómoch, homosexuáloch, ...  Rodové stereotypy nediferencovane (bez zohľadňovania špecifických 

prípadov, odlišností a individualít) prisudzujú určité znaky a vlastnosti všetkým členom skupiny, ktorej sa 

týkajú: „Všetci muţi sú muţskí a všetky ţeny sú ţenské“ – všetci muţi sú racionálni a všetky ţeny sú 

emocionálne, ....  Rodové stereotypy si často neuvedomujeme, konáme pod ich vplyvom automaticky,  

povaţujeme ich za dané, nemenné – „prirodzené“.   

Jeden z najvýraznejších stereotypných konceptov je dichotómia verejnej a privátnej sféry. Mnohé 

stereotypné charakteristiky vytvárajú dojem, ţe ţeny sú „predurčené“ na sebarealizáciu v domácnosti, 

prostredníctvom domácich prác a starostlivosti a blízkych, kým muţi sa sebarealizujú v oblasti verejnej 
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sféry (platenej práce, politiky a obchodu). Bez ohľadu na to, ţe ţeny rovnako ako aj muţi, svoje osobné 

úsilie realizujú v platenej práci, ale zároveň aj v rodine, pretrváva predstava, ţe pre ţeny je platená 

práca skôr druhoradá a v prípade muţov stereotypné charakteristiky predznamenávajú, ţe 

v starostlivosti o blízkych – predovšetkým o deti, nie sú natoľko schopní ako ţeny. Zjednodušene to 

vyjadruje rodovo stereotypný vzťah muţ ţiviteľ – ţena stráţkyňa domáceho krbu.  

Takéto stereotypné predstavy znevýhodňujú ţeny v oblasti platenej práce, lebo nie sú povaţované za 

rovnocenné muţom a zároveň obmedzujú muţov v oblasti rodiny – zvlášť v starostlivosti o deti a ich 

výchovu, pretoţe ich schopnosti nie sú povaţované za porovnateľné so ţenami.  

Hoci sa podmienky na trhu práce menia, stále pretrváva prax obsadzovania pracovných miest na 

základe pohlavia uchádzača či uchádzačky. Najčastejšie pritom firmy a podniky vychádzajú z tradičných 

predstáv o rozličných úlohách, schopnostiach a zručnostiach muţov a ţien. Tým dochádza k rodovej 

segregácii, rozličnému obsadzovaniu pracovných pozícií muţmi a ţenami.  K segregácii pritom 

dochádza tak v horizontálnej ako aj vertikálnej rovine. Inými slovami, muţi a ţeny pracujú jednak 

v odlišných povolaniach a zamestnaniach (horizontálna segregácia) a jednak v rámci jednotlivých 

zamestnaní dosahujú iné pozície z hľadiska podielu na riadení firiem (vertikálna segregácia). Rodová 

segregácia má pritom „negatívne účinky na efektívne fungovanie trhu práce. Vylúčenie mnohých ţien 

z veľkého mnoţstva povolaní predstavuje zbytočné plytvanie ľudskými zdrojmi a zniţovanie ich 

príjmovej úrovne. To znamená, ţe veľa schopných a vzdelaných ľudí je vylúčených z práce v mnohých 

povolaniach, v ktorých by mohli byť produktívnejší.“ (Barošová, 2006, str. 23). Treba dodať, ţe rodová 

segregácia povolaní nie je vţdy „zlá“ pre ţeny a „dobrá“ pre muţov. Ţeny obsadzujú niţšie pozície, 

ktoré sú menej platené, ţenami preferované povolania a feminizované odvetvia patria medzi 

zamestnania s najniţšou mzdou. Muţi sú stereotypne povaţovaní za „predurčených vodcov“ – 

obsadzujú vedúce pozície a vyššie platené odvetvia, ktoré sú ako „muţské“ povaţované za náročnejšie 

(bez ohľadu na realitu), a ako také  aj vyššie oceňované.  

Za jednu z príčin segregácie sa povaţuje (hlavne vo feministických teóriách) práve pretrvávajúca 

dichotómia verejnej a súkromnej sféry.  

Takéto rozdelenie muţských a ţenských úloh potom vedie k segregácii, ktorá nespočíva len v odlišných 

povolaniach a pozíciách muţov a ţien v zamestnaní, ale aj v pohľade na odlišnosť úloh, ktoré majú 

pracujúce ţeny a muţi z hľadiska rodiny a spoločnosti. Napriek takmer storočnej tradícii zamestnávania 

ţien a dvojpríjmovosti slovenských domácností, sa pohľad na tradičné roly muţov a ţien nemení.  Hana 

Hašková túto situáciu popisuje nasledovne: ...medzi názormi celej polovice českých muţov a ţien  
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pretrváva ako ideálna tradičná (konzervatívna) predstava o usporiadaní rodových rôl, kedy sa má 

o finančné zaistenie rodiny postarať predovšetkým (ale nielen) muţ a hlavnú zodpovednosť za 

starostlivosť o deti a domácnosť má niesť ţena. Táto predstava sa potom premieta aj do reálneho 

usporiadania rodových rôl v ČR, kedy muţ prináša do rodiny spravidla vyšší zárobok neţ ţena a ţena 

zase preberá absolútnu väčšinu starostlivosti o deti a domácnosť.“ (Hašková, 2005, str. 22)  

Je pravdepodobné, ţe zistenia z českého výskumu môţeme, hoci opatrne, vztiahnuť aj na Slovensko. 

Podľa výskumu, ktorý uskutočnila Z. Bútorová a kol. (1996) aţ 48 % ţien a 61 % muţov sa domnieva, 

ţe vydatá ţena by nemala pracovať a mala by sa venovať deťom a domácnosti. Ak uţ ţena pracuje, je 

často vykazovaná do takých povolaní, ktoré súvisia so starostlivosťou (učiteľky, zdravotné sestry...), 

upratovaním (upratovačky...), úpravou zovňajšku (kaderníčky, kozmetičky...)  alebo do povolaní, ktoré 

sú uznávané ako „tradične ţenské“ (tkáčky, krajčírky ...). Ak aj ţeny preniknú do „typicky muţských“ 

povolaní, dochádza k segregácii v rámci nich (pre ţenu je „vhodnejšie“ byť pediatričkou neţ 

chirurgičkou). Opačným spôsobom funguje segregácia voči muţom, ktorí postupne strácajú motiváciu 

zamestnať sa v zamestnaniach priradených k ţenám, pretoţe musia často krát čeliť výsmechu zo 

strany okolia. Postoj vykazujúci ţeny do domácnosti a muţov do sféry platenej práce tvorí váţnu 

prekáţku pri zamestnávaní a kariérnom postupe ţien, keďţe optikou spoločnosti sa, často nevedomky, 

riadia aj zamestnávatelia a pri výbere vhodného kandidáta (kandidátky) na určitý post prihliadajú skôr 

na pohlavie (či rod) neţ na kvalitu pracovného výkonu. 

Oba typy segregácie – horizontálna aj vertikálna, prinášajú so sebou odlišné odmeňovanie muţov 

a ţien. Podľa aktuálnych údajov zarábajú ţeny pribliţne 75 % toho, čo muţi, pričom tento rozdiel sa 

prehlbuje (pozri www.gender.gov.sk). Ak by sme sa opäť spoľahli na údaje zo susedných Čiech, 

môţeme sa prikloniť k názoru, ţe „segregácia ţien do nízkopríjmových zamestnaní, firiem a pracovných 

skupín hrá ... dôleţitú úlohu a dá sa jej prisúdiť asi tretina celkových platových rozdielov medzi 

pohlaviami. Je ale ťaţké určiť, do akej miery tieto rozdiely korešpondujú s nerovným prístupom ţien do 

vysokopríjmových zamestnaní. Pri bliţšom pohľade na vplyv segregácie na platové rozdiely podľa 

pohlavia sa ukazuje, ţe segregácia zamestnaní nie je tou najvýznamnejšou silou, a ţe segregácia vnútri 

firiem je takisto zásadným zdrojom platových rozdielov. Aj tu teda platí, ţe veľkú šancu na zniţovanie 

celkových platových rozdielov majú opatrenia zamerané na dosiahnutie rovnosti prístupu zaraďovania 

do zamestnania aplikované nielen celoplošne, ale aj vnútri firiem. (Jurajda -  Münich, 2006, str. 18) 

 

http://www.gender.gov.sk/
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Otcovstvo a materstvo a trh práce 

Rodové stereotypy, týkajúce sa rodičovských rôl muţov a ţien  sa „odvolávajú“ na jediný  biologický  

fakt: ţeny rodia deti a muţi nie. Tento fakt je nepopierateľnou skutočnosťou a nedá sa proti nemu nič 

namietať. Rovnakým faktom však je, ţe od tohto bodu sa uţ ţiadne dve kultúry úplne presne nezhodnú 

v tom, čo je úlohou otca a čo úlohou matky. Diverzita foriem starostlivosti o deti je  obrovská a to aj 

v otázke toho, kto bude uspokojovať primárne potreby dieťaťa. Antropologické výskumy prírodných 

národov (pozri napríklad Oakleyová, 2000) popisujú kmene, kde hlavnú zodpovednosť za starostlivosť 

o dieťa preberá prakticky okamţite po narodení otec, ako aj rôzne formy skupinovej starostlivosti v 

 ámci komunity. V našom kultúrnom okruhu však táto starostlivosť prislúcha matke, tá sa stáva 

„primárnym“ rodičom a otec je len akýmsi doplnkom, ktorého úloha je najmä v materiálnom zabezpečení 

rodiny.  

Toto rozdelenie úloh, akokoľvek sa nám zdá prirodzené a nemenné, sa v skutočnosti ustanovuje aţ 

v období nasledujúcom po príchode priemyselnej revolúcie. Otec mal v európskej rodine počas dlhého 

obdobia hlavné slovo. Moc otca je značná ešte v devätnástom storočí, kedy je povaţovaný za „pater 

familias“. Manţel a otec zastupoval pred právom svoju manţelku aj deti, ktorí boli v tomto zmysle 

nesvojprávni a dohliadal aj na výchovu svojich detí. Na druhej strane bol za túto výchovu aj 

zodpovedný, rovnako ako za budúcnosť detí. Muţ – otec bol ţiviteľom rodiny a výhradne on rozhodoval 

o tom, kto bude po ňom dediť. „Na rozdiel odo dneška, kedy je zástupným článkom v rodine otec, bola 

kedysi týmto zástupným článkom matka. Mohla byť nahradená pestúnkou (v bohatších sociálnych 

vrstvách) alebo novou manţelkou (po pomerne beţnom úmrtí v dôsledku pôrodu) (Maříková, 2004, 

str. 41).  

Skutočnosť, ţe koncept otcovstva prechádza zmenou, napovedá, ţe rola otca nie je pevným, 

nemenným prvkom vychádzajúcim z biologického predurčenia, ale je viac neţ čokoľvek iné sociálny 

konštrukt, ktorého obsah sa, prispôsobuje meniacim sa spoločenským podmienkam. To isté však platí 

o materskej role. „...francúzska psychiatrička Genevieve Delaisi de Parseval v knihe La part du pere3 

vyslovuje tézu, podľa ktorej ma matka aj otec identické psychické predpoklady a odlišnosť a výhody 

predpokladané u jedného pohlavia voči druhému, nech uţ sa prejavujú v akomkoľvek smere sú 

konštruované a sú výsledkom ideologických a kultúrnych faktorov.“ (Dudová, online, 2007). Podobne 

vníma materstvo aj Elisabeth Badinter v knihe Materská láska. Na základe skúmania dejín materského 

správania dospieva k záveru, ţe „materský inštinkt je mýtus a materská láska ako cit nie je výsadou 

ţien. Predimenzované zdôrazňovanie materskej a rodinnej roly ţeny ako prirodzenej „danosti“ často 

                                                           
3
 Delaisi de Parseval, G. 1981. La part du pere. Paris: Seuil. 
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slúţi ako zámienka normatívnych nárokov na ţeny, ako zdôvodnenie toho, čo ţeny smú a čo nie.“ 

(Kiczková, 2008) 

Moderná spoločnosť je, z hľadiska organizácie práce,  charakteristická oddelením miesta bydliska od 

miesta výkonu práce. V dôsledku viacerých faktorov (medzi iným aj pretrvávajúce rodové stereotypy 

a s nimi súvisiaca zodpovednosť ţien za chod domácnosti...) sú to najmä muţi, ktorí odchádzajú za 

prácou. V prípade, ţe pracujú ţeny, ich kariéra sa povaţuje za sekundárnu býva prerušovaná 

obdobiami rodičovskej dovolenky.  

Postupom času dochádza k vytvoreniu konceptu materstva ako biologickej prirodzenosti. Materstvo sa 

stáva primárnou a prakticky jedinou úlohou ţeny, jej participácia na trhu práce je vţdy povaţovaná za 

niečo druhoradé, dočasné, a teda niečo, čoho sa má ţena vzdať okamţite po tom ako sa vydá 

a nastupuje na „dráhu matky“. Naopak otcovia sa zasa vytrácajú z rodiny – ich úlohou je zabezpečiť ju 

po finančnej a materiálnej stránke.  

 

Materstvo  a materskosť ako biologická charakteristika ţeny, vytvára podmienky jednak pre uzavretie 

ţeny do domácnosti a jednak pre vylúčenie muţa zo starostlivosti o deti. Takýmto spôsobom pristupujú 

k vzťahu rodičia – dieťa aj mnohé vedecké, či vedecko-populárne publikácie súčasnosti a nedávnej 

minulosti. Puto medzi (biologickou) matkou a dieťaťom je v týchto prácach popisované ako jedinečné, 

nenahraditeľné a v prípade akéhokoľvek jeho narušenia vraj dochádza k celoţivotnej ujme. Otec ako 

dôleţitá postava sa potom objavuje aţ vo vyššom veku dieťaťa. Východiskom pre tieto tvrdenia je 

presvedčenie, ţe dieťa – bábätko sa nedokáţe citovo pripútať k viac ako jednej osobe. Z dôvodu 

kojenia je najjednoduchšie, aby touto osobou bola matka. V ďalšom kroku sa z „reálneho“ puta stáva 

symbolické puto. Matka uţ nie je sociálna rola označujúca vzťah ţeny a dieťaťa, ale stáva sa 

podstatnou zloţkou ţenskej osobnosti, bez ohľadu na to, či tá ktorá ţena deti má alebo nie.  

„Materskosť je stotoţňovaná so ţenskosťou. Ţenám sú dokonca predpisované emócie, ktoré majú cítiť, 

čas, kedy ich majú cítiť, ale aj kvalita týchto emócií. Dochádza tak k vyvlastneniu materstva  ţenám. 

Osobný, intímny vzťah k dieťaťu strieda systém príkazov a zákazov. Skutočné materstvo nie je to, ktoré 

konkrétna ţena realizuje, ktoré zaţíva, ale to, ktoré má realizovať očakávaným spôsobom 

v očakávanom čase a v očakávaných sociálnych súvislostiach. Je pravdepodobnejšie, ţe o ţenách, 

ktoré nemajú deti budeme zmýšľať ako o zlých matkách, neţ by sme jednoducho vnímali realitu a 

pripustili, ţe matkami nie sú. Zlými matkami sú aj ţeny realizujúce svoje materstvo alternatívnym 
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spôsobom. Hrozba obvinenia zo zlyhania či sebeckosti je permanentným sprievodcom ţien, ktoré majú 

deti, aj tých, ktoré deti nemajú.“ (Bosá, 2007) 

 Spojenie ţenskosti a materskosti vytvára situáciu, v ktorej sú ţeny jednoducho nútené, aspoň na určitý 

čas, vzdať sa kariéry v prospech rodiny. Opatrenia, ktoré sú zacielené na zosúlaďovanie práce a rodiny 

sa tak či onak s týmto javom musia vyrovnať. Nevyhnutne sú potom zamerané (zámerne alebo 

nezámerne) na zosúladenie práce a rodiny ţenami.  

Existuje však aj iná alternatíva. Novšie výskumy z oblasti vývinovej psychológie potvrdili, ţe 

emocionálny svet dojčiat je oveľa bohatší, neţ sme si donedávna mysleli. Inými slovami, dojčatá sú 

schopné vzťahu s viacerými osobami a nie sú závislé len na jednej osobe. Tieto výskumy nepopierajú 

nevyhnutnosť citových väzieb dojčaťa s inými (dospelými) osobami, tvrdia však, ţe touto osobou 

nemusí byť nevyhnutne biologická matka dieťaťa. Okrem toho, vzťah matka – dieťa je, podľa mnohých 

autorov a autoriek, rovnako vytváraný počas vzájomného kontaktu tak, ako všetky ostatné vzťahy. 

„Jednu z koncepcií, ktoré sa chcú vyvarovať esencializmu, teda stotoţňovaniu materstva s plodením, 

vypracovala americká filozofka Sara Ruddick. Podľa nej stať sa matkou znamená vstúpiť do vzťahu k 

deťom, a to vykonávaním takých činností, ktoré reagujú na poţiadavky zo strany detí - na ochranu, 

emocionálny a intelektuálny rozvoj a sociálne prijatie. Ani pôrod nie je dostatočný základ pre dobré 

zvládnutie materských úloh. Všetky matky moţno v istom zmysle povaţovať za „adoptívne matky“, ak 

pod „adopciou“ rozumieme vstúpenie do takého vzťahu s dieťaťom, v ktorom matka preberá 

starostlivosť o dieťa.“ (Kiczková, 2008). Najdôleţitejšie na tejto koncepcii je to, ţe matka vnímaná týmto 

spôsobom je sociálnou rolou a ako takú ju nemusí nevyhnutne vykonávať ţena, ktorá dieťa porodila. 

Dokonca podľa tejto koncepcie sa aj muţi môţu stať „matkami“. Netreba dodávať, ţe takéto pochopenie 

materstva otvára cestu pre plné zapojenie ţien na trh práce – ak je rola matky vytváraná a nie je 

dôleţité pohlavie osoby, ktorá túto rolu bude vykonávať, ostáva len na rozhodnutí rodičovského páru, 

kto z nich bude túto úlohu zastávať. Okrem úplnej výmeny rodičovských funkcií však majú aj moţnosť 

vystriedania sa v starostlivosti o deti podľa svojich potrieb či preferencií.  

 

Dôraz na väčšie zapojenie otcov do starostlivosti  o deti sa momentálne kladie vo väčšine štátov 

Európskej únie.  Ich nedostatočná prítomnosť v rodine  sa totiţ čoraz viac chápe ako negatívny jav, 

ktorý so sebou prináša mnoţstvo problémov. Dôsledkom oslabenia otcovskej roly je v prvom rade 

fenomén miznúcich otcov. Tento jav je pomenovaný v 70. rokoch 20. storočia, ale jeho počiatky je 

moţné nájsť uţ na začiatku minulého storočia.  
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Fenomén miznúcich otcov4 je súhrnným označením pre dve odlišné skutočnosti – chýbajúci otec je 

situácia, kedy muţ ţije so svojimi deťmi a ich matkou, reálne však plní výhradne funkciu ţiviteľa. 

Starostlivosť o deti a domáce práce ostáva na ţene. Neprítomný otec – pojem popisuje situáciu, kedy 

je otec v rodine fyzicky neprítomný v dôsledku rozvodu, či opustenia partnerky. Skutočnosť, ţe otec 

neţije v spoločnej domácnosti so svojimi deťmi je veľmi podstatná. Neznamená však automaticky, ţe sa 

o ne nestará.  

Na odlíšenie rôznych typov otcov bol v americkom kultúrnom okruhu zavedený pojem zodpovedné 

otcovstvo. Ide o hodnotiaci pojem, ktorý sa pri práci s otcami snaţí odlíšiť tých, ktorí sa o svoje deti 

starajú bez ohľadu na to, či s nimi ţijú v spoločnej domácnosti. Zodpovedný otec musí spĺňať 

nasledovné podmienky (Levin - Pitt, 1995) 

- Odkladá počatie dieťaťa, kým nie je pripravený emocionálne a finančne ho podporovať 

- Uznáva svoje legálne otcovstvo v okamihu keď počne dieťa 

- Aktívne zdieľa spolu s matkou dieťaťa ustavičnú emocionálnu a fyzickú podporu dieťaťa počnúc 

tehotenstvom 

- Zdieľa spolu s matkou dieťaťa ustavičnú finančnú podporu dieťaťa počnúc tehotenstvom 

 

V realite je však zodpovedné otcovstvo skôr výnimkou neţ pravidlom. Často aj v prípade zosobášených 

muţov ţijúcich so svojimi deťmi a manţelkou v spoločnej domácnosti. Dôvodov je viacero: okrem  

všeobecne vnímanej neochoty muţov zapojiť sa do výchovy svojich detí, ktorá čiastočne vyplýva 

z rodových stereotypov, treba brať do úvahy aj širší sociálny kontext otcovstva vytvárajúci viac 

prekáţok, neţ príleţitostí pre muţov. Neprítomnosť otcov, či uţ reálna alebo symbolická, má podľa 

viacerých výskumov negatívne dôsledky na vývin detí, ale aj na ţivot otcov samotných (pozri Burgess, 

2008). Okrem citovej deprivácie detí, výchovných problémov a pocitu zlyhania, je nedostatočná, či 

nesprávna starostlivosť o deti zo strany otcov spájaná napríklad aj s delikvenciou mladistvých. 

Z hľadiska ţien je zasa slabý kontakt otca s rodinou prekáţkou pre zosúladenie ich osobného 

a pracovného ţivota a teda bariérou ich úspešnej pracovnej kariéry. Zladenie kariéry s rodinou u ţien je 

nemoţné bez toho, aby muţi takisto nezačali zosúlaďovať svoj osobný a rodinný ţivot. 

Najďalej sú v tomto smere Škandinávske krajiny, kde existuje veľké mnoţstvo opatrení, ktoré majú 

pomôcť rodinám pri starostlivosti o deti. Okrem mnoţstva rôznych zariadení starostlivosti o deti 

                                                           
4
Popis a vysvetlenie fenoménu „miznúcich otcov“ sme prevzali s textu Bosá – Bosý (2007): Otcovstvo? 

Otcovstvo!, ktorý bol vytvorený pre projekt „ruzovyamodrysvet.sk“ 
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predškolského veku je Škandinávia známa aj dlhodobou snahou o vytvorenie moţnosti odísť na 

rodičovskú dovolenku pre muţov. Napríklad rodičovská dovolenka vo Švédsku je veľmi flexibilná – je 

moţné ju rozplánovať a rozdeliť medzi rodičov aţ do ôsmeho roku ţivota dieťaťa, pričom jej dĺţka 480 

dní. Z toho 60 dní je pre kaţdého rodiča neprenosných, to znamená, ţe ich nemôţe čerpať druhý rodič. 

„V roku 2002 vyuţili otcovia 15,5% rodičovského príspevku (čerpanie príspevku a vyuţívanie 

rodičovskej dovolenky má rastúci trend), pričom výskumy ukazujú, ţe v prvom roku veku dieťaťa 

vyuţíva vo Švédsku rodičovskú dovolenku viac ako 50% otcov.“ (Kvapilová – Porubänová, 2003, str. 

69). Nemoţno sa potom čudovať, ţe zamestnanosť ţien ako aj ich participácia v politike patria vo 

Švédsku k jedným z najvyšších vo svete. Dosiahnutie rodovej rovnosti totiţ nie je moţné bez nového 

zadefinovania muţských a ţenských rôl, pričom je potrebné vytvárať čo najviac moţností pre zaradenie 

ţien na trh práce  a zapojenie muţov do starostlivosti o deti a domácnosť. 

„Zosúlaďovanie“ 

Pretrvávajúce rodové stereotypy, ktoré ţeny vykazujú do súkromnej sféry, do domácnosti, pre ne 

prinášajú aj ďalšie negatíva. Jedným z nezanedbateľných dôsledkov pre ţeny je ich „dvojité zaťaţenie“, 

teda situácia, kedy ţenám okrem povinností v platenom zamestnaní prislúcha aj výhradná starostlivosť 

o deti a domácnosť. Dichotómia verejnej súkromnej sféry ostala zachovaná aj v krajinách, ktoré zapájali 

ţeny do pracovného procesu. Participácia ţien na trhu práce a sociálna politika krajín reálneho 

socializmu však nepriniesla zmenu v názoroch ich obyvateľov na rozdelenie a charakter muţských 

a ţenských rôl. „V rovine reálneho správania neviedla totiţ skúsenosť muţov a ţien ţijúcich v štátoch 

bývalého východoeurópskeho bloku k všeobecnej rodovej senzitivite obyvateľstva a zásadnej 

angaţovanosti muţov v starostlivosti o deti a domácnosť, ale hlavne „k dvojitému zaťaţeniu ţien“ (v 

zamestnaní a v rodine) a k rodovej diferenciácii pracovných dráh muţov  a ţien – kontinuálnej pracovnej 

dráhe muţa a prerušovanej pracovnej dráhe ţeny, ktorá rozdeľuje obdobie svojej ekonomickej aktivity 

odchodmi na rodičovskú dovolenku, aby sa po jej skončení vrátila späť k zárobkovej činnosti“ (Hašková, 

2005, str. 23).  Dá sa teda povedať, ţe krajiny „reálneho socializmu“ zastali pri snahe o rovnosť ţien 

a muţov v polovici cesty. Otvorili pre ţeny trh práce  no nevyvinuli ţiadnu aktivitu, ktorá by viedla 

k väčšiemu zapojeniu muţov do starostlivosti o deti a domácnosť.  

Nedostatočná účasť muţov v súkromnej sfére však nie je len problémom krajín východného bloku. 

Podobným problémom sa stáva aj v krajinách Západnej Európy. „Za posledných 30 rokov narástol 

počet ţien vstupujúcich na pracovný trh. Následne sa zmenili aj postoje smerom k zrovnoprávneniu rôl 

muţov a ţien na pracovisku. Ničmenej zmena postojov smerom k zrovnoprávneniu rôl muţov a ţien 

v rodine bola menšia a zmena v rozdelení domácich prác a starostlivosti o deti ešte menšia.“ (Gaunt, 
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2006, str. 523) Aţ donedávna je zosúlaďovanie rodinného a pracovného ţivota agendou, ktorá je, 

napriek tomu, ţe je formulovaná neutrálne, v konečnom dôsledku  takmer výhradne zameraná na ţeny. 

To znamená, ţe sú podporované opatrenia, ktoré uľahčujú situáciu ţien, ale nijako sa neráta s muţmi 

ako osobami, ktoré sa starajú o deti a domácnosť.5 

Zosúladenie osobného a pracovného ţivota sa stáva jednou z hlavných snáh Európskej Únie, ktorá 

prijíma rôzne opatrenia na dosiahnutie faktickej rovnosti muţov a ţien v zamestnaní a v rodine. 

Základom pre zosúladenie sa stáva koncept všeobecných ľudských práv  a z nich vychádzajúcej politiky 

rovnosti príleţitostí. Politika rovnosti príleţitostí „vytvára legislatívne základy pre odstraňovanie 

nerovností „ex ante“ (na počiatku) ako je antidiskriminačná legislatíva. Jedná sa o vytváranie 

najzákladnejších podmienok na odstránenie bariér pre rovnakú východiskovú situáciu, teda rovnosť 

šancí. Cieľom je zabezpečiť, aby kaţdý člen a členka spoločnosti mali moţnosť slobodne sa realizovať 

podľa svojich schopností a moţností.“ (Pietruchová - Mesochoritisová, 2007, str. 16). Rovnosť 

príleţitostí je však reálne neuskutočniteľná bez  spolupráce zamestnávateľských organizácií, ktoré budú 

aktívne prijímať opatrenia a vytvárať podmienky pre svojich zamestnancov tak, aby im umoţnili nájsť 

rovnováhu medzi výkonom práce a starostlivosťou o domácnosť a rodinu. Cieľom je pritom dosiahnuť 

stav rodovej rovnosti, teda taký stav, kedy je moţnosť pracovať, budovať kariéru, ale aj povinnosť starať   

sa o domácnosť rozdelená medzi muţov a ţeny rovnomerne (nie nevyhnutne rovnako). Najdôleţitejšou 

stratégiou pre presadzovanie rodovej rovnosti je gender mainstreaming – uplatňovanie rodového 

hľadiska. „Potreby ţien a muţov by mali byt zohľadnené pri kaţdom politickom opatrení a to od 

plánovania aţ po konečnú kontrolu úspešnosti. Kaţdé rozhodnutie by malo byť ovplyvnené snahou o 

zlepšenie rodovej rovnosti a mali by na ňom participovať nielen muţi ale aj ţeny.“ (Pietruchová - 

Mesochoritisová, 2007, str. 17).  

Zosúladenie pracovného a osobného ţivota je oblasťou, v ktorej je potrebné odstraňovať rodové 

stereotypy. Tie sú príčinou diskriminácie ţien, ale aj muţov a prekáţkou pre dosiahnutie ich reálnej 

rovnosti. Prekonanie rodových stereotypov a dichotómie verejnej a súkromnej sféry sa však nezaobíde 

bez novej definície muţských a ţenských predovšetkým tých, ktoré sa týkajú konceptov materstva  

a otcovstva. 

 

                                                           
5
 Napríklad možnosť ísť na rodičovskú dovolenku je pre mužov na Slovensku otvorená iba posledných niekoľko 

rokov a navyše neexistuje žiadna propagácia tejto možnosti zo strany štátnych inštitúcií. 



20 

 

„Rizikové miesta“ zosúlaďovania6: 

Stratégie zosúlaďovania osobného a pracovného ţivota, ktoré nezohľadňujú rodové aspekty problému, 

môţu paradoxne znevýhodnené postavenie ţien na trhu práce ešte viac posilniť, namiesto toho, aby ho 

eliminovali. V prostredí, kde vládnu rodové stereotypy, však paradoxne ţeny ohrozujú. Dôvody moţných 

rizík sú nasledovné: 

To, čo krajiny s efektívnou politikou rodovej rovnosti nazývajú „Zosúlaďovanie OSOBNÉHO 

a pracovného ţivota“ je v našich podmienkach formulované ako zosúlaďovanie RODINNÉHO 

a pracovného ţivota. Obsah pojmu „rodinného“ v stereotypnom kontexte odkazuje na (minimálne) dve 

skutočnosti: 

Osobný ţivot je redukovaný na rodinu, čo vytvára dojem, ţe osoby „bez rodinných povinností“ (chápané 

výhradne ako rodičovské), sú ochotné a pripravené svoj ţivot realizovať (výhradne?) ako pracovný.  

Rodičovstvo je redukované na MATERSTVO. Opatrenia, napriek legislatívnej rodovo neutrálnej 

formulácie, predpokladajú, ţe ich cieľovou skupinou sú ţeny – matky.  

Napriek takmer nekonečnej variabilite moţných foriem konkrétnych opatrení, ktoré môţu 

zamestnávatelia a štát vytvárať, medializované (a aplikované)  sú predovšetkým dve (popri firemných 

jasliach a škôlkach, výletoch pre rodiny s deťmi a pod.): ponuka práce na čiastočný úväzok a moţnosť 

pracovať z domu.  Hlavne práca na čiastočný úväzok je z dlhodobého hľadiska riziková: vytvára reálnu 

hrozbu ekonomickej závislosti. Niţší pracovný úväzok prináša niţší príjem a následne aj niţší 

dôchodok. Práca z domu nie je vyhovujúca všetkým zamestnancom a zamestnankyniam, ale ani pre 

väčšinu zamestnávateľov nie je práve najpríťaţlivejšou7.  

V prostredí, kde je potreba špeciálnych opatrení vnímaná ako náklady navyše pre špecifickú skupinu 

zamestnankýň – ţien, je moţné predpokladať, ţe napriek dobre mienenej snahe napomôcť ţenám tak 

vzniká ďalší dôvod (oproti tradičným stereotypným očakávaniam o menšej výkonnosti ţien, ich 

nespoľahlivosti a labilite) pre neochotu zamestnať ţeny.  

Je moţné sa takejto pasci vyhnúť? Podľa nášho názoru, jediná cesta je dôsledné zohľadňovanie 

rodových súvislostí a dôsledkov kaţdého konkrétneho opatrenia v jeho špecifických podmienkach. 

Východiskom by však mohlo byť niekoľko „minimálnych predpokladov“: 

                                                           
6
 Prevzaté z: Bosá, M. (2007) Obrazy žien – fragmenty diskurzu (výskumná správa z projektu Plus pre ženy 45+) 

7
 Napríklad výskum realizovaný materským centrom  MYMAMY v Prešove a materským centrom Bambino 

v Poprade pod názvom PRÁCA VERZUS RODINA? Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života očami 
zamestnankýň a zamestnávateľov 
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Dôsledne presadzovať potrebu zosúlaďovania OSOBNÉHO a pracovného ţivota. Je pravdepodobné, 

ţe naďalej budú niektoré skupiny zamestnankýň a zamestnancov vyţadovať väčšiu podporu, neţ iné. 

Napriek tomu je moţné predpokladať, ţe vedomie nevyhnutnej podpory sa bude týkať všetkých 

a nebude budovať zásadné dôvody na diskrimináciu niektorých skupín.  

Presadzovanie rodičovstva ako súboru vzťahov a povinností voči dieťaťu bez ohľadu na pohlavie. 

Nároky na otcovstvo musia byť porovnateľné s nárokmi na materstvo. Rovnako aj všetky starostlivostné 

aktivity o členov rodiny nesmú byť viazané na ţeny, ako to stereotypné obrazy podsúvajú. Tento 

predpoklad však nie je moţné naplniť izolovane – iba v prostredí trhu práce. Vyţaduje si dôsledné 

presadzovanie rodovej rovnosti prostredníctvom eliminácie rodových stereotypov. Výsostnú úlohu 

v tomto smere zohrávajú všetky vlády, opatrenia, ktoré môţu tento jav urýchliť musia ZÁROVEŇ 

zasahovať všetky oblasti verejnej politiky: od školstva, sociálnej politiky aţ po rodovú desegregáciu 

povolaní.  

V úzkej súvislosti s druhým predpokladom je nevyhnutné venovať pozornosť podpore aktívneho 

otcovstva. Nie len redukovane na podporu otcovskej dovolenky a muţov na rodičovskej dovolenke, ale 

(predovšetkým) pracujúcich otcov. Muţi, rovnako ako ţeny, nástupom do zamestnania nestrácajú 

zodpovednosť za výchovu a starostlivosť o deti. Rovnako, ako druhý predpoklad, vyţaduje si pomerne 

veľké úsilie, ktoré nemôţe byť redukované na oblasť jedného rezortu.  

Logickým ďalším predpokladom je potreba spravodlivej rodovej deľby práce v rodine. Všetky 

starostlivostné aktivity, rovnako ako zodpovednosť za vedenie domácnosti musí byť záleţitosťou muţov 

rovnako, ako ţien.  

 

Veľmi jednoducho je moţné načrtnúť ideálny obraz: 

Ak očakávame, ţe muţi rovnako ako ţeny môţu (a budú) prerušovať kariéru z dôvodu starostlivosti 

o deti, ţe rovnako ako ţeny budú pripravení „zostať doma“ v prípade ochorenia člena rodiny, ţe kaţdý 

zamestnanec, bez rozdielu pohlavia, si bude nárokovať moţnosti zosúladenia osobného a pracovného 

ţivota, nebude moţné „vopred predpokladať“ niektoré skupiny potencionálnych zamestnancov 

a zamestnankýň ako „rizikové“, prípadne „nákladné“. Je moţné dokonca uvaţovať, ţe slovné spojenie 

„prerušovaná kariéra“ stratí zmysel, lebo sa stane „normálnou“ kariérou? 

Sme si vedomí skutočnosti, ţe v našich podmienkach je tento obraz utópiou. Jednoznačne však 

môţeme predpokladať, ţe ak politické rozhodnutia zamerané na presadzovanie rodovej rovnosti 
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nebudú dôsledne zohľadňovať rodové aspekty sociálnych a mocenských vzťahov, hrozia prehlbovaním 

rodových stereotypov a nerovností viac, neţ reálnou pomocou.  

Dichotómia verejnej a privátnej sféry napriek reálnej vysokej zamestnanosti ţien nestráca svoju moc. 

Podporovaná mýtom materstva a materskosti ako primárnej charakteristiky ţenskosti, je zdrojom 

moţných rizík, a to napriek najlepšie mieneným politickým rozhodnutiam.  
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Rodové hľadisko ako východiskový princíp zmeny:  

 

Koncept rodu poskytuje „nápovedu“ pri voľbe opatrení na dosiahnutie  spravodlivých  podmienok na 

trhu práce. Podobne, ako je to v prípade zosúlaďovania osobného a pracovného ţivota, ani iné 

opatrenia by sa nemali sústrediť na zjednodušené hľadisko pohlavia, ale zohľadňovať špecifické rodové 

vzťahy v konkrétnom prostredí, odvetví zamestnanosti, ale aj individuálne preferencie zamestnankýň 

a zamestnancov. Tak ako ţiadne dve ţeny nie sú rovnaké, majú odlišné očakávania a preferencie vo 

svojom pracovnom ţivote, tak ani paušálne „nasadenie“ opatrenia nemusí byť nevyhnutne úspešné. 

Špeciálnu pozornosť si pritom vyţadujú kumulované znevýhodnenia – rodové, vekové, etnické, 

zdravotné, sociálne a iné. 

Opatrenia, ktoré nezohľadňujú rodové vzťahy v spoločnosti, ale zjednodušene zamieňajú pojem rod za 

pohlavie, môţu z dlhodobého hľadiska nerovnosti prehĺbiť, namiesto ich odstránenia, ako uţ bolo 

naznačené.  

 

Medzi prvé  omyly zabraňujúce efektívnej  orientácii  v moţných postupoch  patrí nesprávne pouţívanie 

pojmov.  Najviac pouţívané pojmy označujú najrozšírenejšie a overené postupy presadzovania rovnosti 

na trhu práce:  

Rodová rovnosť znamená rovnakú viditeľnosť, rovnaké postavenie a rovnakú účasť ţien a muţov vo 

všetkých sférach verejného aj súkromného ţivota. Jej cieľom je presadzovať plnohodnotnú účasť ţien  

a muţov v spoločnosti. Formálna (de jure) rovnosť je iba prvým krokom ku skutočnej (de facto) rovnosti. 

Pre dosiahnutie rodovej rovnosti sú dôleţitými stratégiami gender mainstreaming a plánovanie rovnosti 

príleţitostí (GEP). 

Princíp rovnosti príležitostí žien a mužov môţeme charakterizovať ako snahu o zavedenie opatrení 

a nástrojov, ktoré by mali odstrániť štrukturálne podmienenú diskrimináciu voči akejkoľvek sociálnej 

skupine. Princíp rovnosti príleţitostí ţien a muţov patrí v členských krajinách Európskej únie k tzv. 

„reformným“ politikám. V krajinách západnej Európy a hlavne v škandinávskych krajinách má bohatú 

tradíciu. 

Politiky rovnosti prešli v Európe svojím historickým vývojom. Od rovnakého zaobchádzania cez 

pozitívnu diskrimináciu aţ k gender mainstreamingu, teda zahŕňaniu rodového hľadiska do politiky 

rovnosti: 
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Politika rovnakého zaobchádzania – vychádza z rovnakého prístupu k ţenám a muţom. V konečnom 

dôsledku však nerovnosti reprodukuje, pretoţe nezohľadňuje postavenie ţien a muţov a ich fungovanie 

vo verejnej a súkromnej sfére, ktoré vytvára nerovné štartovacie podmienky pre ţeny. Z politiky rovného 

zaobchádzania získavajú iba tie ţeny, ktorých kultúrny kapitál, skúsenosti a podmienky sú pribliţne 

rovnaké ako u muţov. 

Pozitívna diskriminácia – je snahou o podporu rovnakej reprezentácie ţien aj muţov vo všetkých 

oblastiach spoločenského ţivota (politike, rozhodovacích procesoch, ...). Vytvárajú sa tzv. pozitívne 

akcie, ktoré sú dočasné a majú slúţiť na kompenzáciu nerovnej východiskovej pozície u ţien.  

Gender mainstreaming – je stratégia, ktorá nazerá rodovou optikou na všetky rozhodovacie procesy 

na ich jednotlivých úrovniach a na vyhodnocovanie týchto procesov vţdy vyuţíva hľadisko rodovej 

rovnosti. Táto stratégia bola prijatá na 4. konferencii o ţenách v Pekingu v roku 1995. Táto stratégia sa 

stala súčasťou politiky Európskej únie. 

 

Samozrejmou snahou kaţdej firmy, pôsobiacej na trhu, je dosiahnutie komerčného úspechu. Naplnenie 

tohto cieľa sa nezaobíde bez zaobstarania kvalitnej – kvalifikovanej a motivovanej, pracovnej sily. 

Rozhodnutie, akými ľuďmi obsadiť jednotlivé pozície býva v súčasnosti často ovplyvnené meniacou sa 

štruktúrou spoločnosti, ale aj trhu práce. Jednou z najvýznamnejších zmien, sa pritom stal vstup ţien na 

pracovný trh. Pohlavie jednotlivca sa potom stáva neúčinným základom pre predvídanie úspechu. 

„Dôleţité nie je to, či „väčšina“ muţov by pre dané miesto bolo lepších neţ „väčšina“ ţien – dôleţité je, 

ktorý z jednotlivých uchádzačov o dané pracovné miesto by ho vykonával najlepšie. Zamestnávatelia 

môţu, a v skutočnosti musia vţdy vyţadovať kompetenciu: platné štandardy týkajúce sa povinností 

a zodpovedností pre dané pracovné miesto.“ (Asklöf, Strindberg, Wenander, 2003, str. 13).  

Pri obsadzovaní pracovného miesta vţdy rozhodujeme o jednotlivcoch, konkrétnych muţoch a ţenách, 

nie o sociálnych skupinách, či kategóriách muţov a ţien.  

Súčasný stav, ale aj zmeny v podmienkach na trhu práce z hľadiska zastúpenia muţov a ţien 

vychádzajú z viacerých skutočností: 

1. Rastúca vzdelanosť ţien – na začiatku minulého storočia, bolo pri zamestnávaní ţien 

v mnohých povolaniach prekáţkou ich nízke vzdelanie. To sa v priebehu 20. Storočia zmenilo. 

V súčasnosti je vzdelanosť a kvalifikovanosť ţien rovnaká, a v mnohých odboroch dokonca 

vyššia neţ vzdelanosť muţov. Napríklad vysokoškolské vzdelanie na Slovensku má 
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v posledných rokoch ukončené porovnateľný počet ţien ako muţov (Filadelfiová, Bútorová, 

2007) 

2. „Tradícia“ zamestnávania ţien – počas druhej svetovej vojny a v nasledujúcich rokoch došlo 

k masovému nástupu ţien do dovtedy „muţských“ zamestnaní. Súviselo to s nedostatkom 

muţskej pracovnej sily kvôli odchodu na front. V krajinách Východného bloku sa vysoká 

zamestnanosť ţien udrţala, dokonca výrazne stúpla,  keďţe bola zákonom stanovená 

povinnosť pracovať.  

3. Táto skutočnosť vedie následne k zmene nastavenia ekonomiky, ktorá od väčšiny slovenských 

domácností vyţaduje dvojpríjmovosť. 

4. Predvstupový proces a členstvo v EU – narastá tlak na podniky a firmy, aby ţeny zamestnávali. 

Tento tlak je následne podporený zo strany politických inštitúcií a postupne zakotvovaný 

v legislatíve. Zrušenie diskriminácie na trhu práce prijala ako svoju agendu Európska únia 

a členské štáty postupne prijímajú antidiskriminačnú legislatívu.  

5. Demografické zmeny – starnutie populácie, ktoré je problémom väčšiny európskych krajín vedie 

k nedostatku pracovnej sily. „Pokiaľ ide o ekonomiku ako celok, máme tak pred sebou 

paradoxnú situáciu, kedy je nutné ďalšie zvýšenie účasti ţien v pracovných silách, aby sme 

v nasledujúcich 10 – 20 rokoch zvládli demografické problémy, zatiaľ čo nízky počet 

narodených detí, ktorý sa zdá byť nevyhnutným dôsledkom zvýšenia účasti, predstavuje 

ohrozenie vyhliadok na ekonomický rast a našu schopnosť  podporovať starnúce obyvateľstvo. 

(Asklöf, Strindberg, Wenander, 2003, str. 11). Východiskom z tohto paradoxu je podpora rodín, 

čo sa týka starostlivosti o deti a opatrenia, ktoré zlepšia ich finančné zabezpečenie. 

Mnohé z uvedených skutočností vedú k nutnosti nanovo definovať politiku zamestnávania v podniku 

tak, aby viac zohľadňovala reálne zručnosti uchádzačov a uchádzačiek a menej dbala na 

charakteristiky, ktoré sú muţom a ţenám prisudzované na základe rodových stereotypov. Často sú 

s tým spojené náročné a nákladné organizačné opatrenia. Na druhej strane to však vedie aj k mnohým 

pozitívam a v konečnom dôsledku k lepšej pozícií firiem na trhu. Tento fakt zdôrazňujú aj viaceré 

výskumy týkajúce sa postavenia ţien a muţov na trhu práce. Napríklad štúdia Pepperdine University 

v USA, zaoberajúca sa firmami v rebríčku Fortune 500, dokázala koreláciu (štatistickú súvislosť) medzi 

pozitívnou zamestnávateľskou politikou voči ţenám a ziskovosťou firiem (podľa Asklöf, Strindberg, 

Wenander, 2003).  
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Gender mainstreaming 

je systematickou integráciou potrieb, priorít a pozícií ţien a muţov vo všetkých politikách a opatreniach 

s cieľom presadzovať rovnosť medzi muţmi a ţenami. Vláda kaţdého štátu by mala vo 

všetkých oblastiach politiky preskúmať, aký má ich politika dopad na situáciu ţien a muţov. Cieľom 

uplatňovania gender mainstreamingu je zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých 

rozhodovacích procesov a vyuţívanie kaţdého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej 

rovnosti.   

Vzťahuje sa GM iba na ženy? Určite nie. GM je stratégia, ktorá sa vzťahu na ţeny aj muţov a je 

zameraná na rovnosť príleţitostí medzi ţenami a muţmi. Stratégia sa snaţí vţdy a všade zahŕňať 

rodové hľadisko, aby sa dosiahla rodová rovnosť. 

Cieľom GM je zrovnoprávnenie ţien a muţov na úrovniach:  

- morálky, etiky, hodnôt 

- spoločenskej politiky 

- národného hospodárstva (lepšie vyuţitie ţien a muţov na trhu práce, zefektívnenie zdrojov 

v pracovnom procese) 

 

Cyklus uplatňovania GM 

 

 

 

 

 

 

Monitoring 

 

Evaluácia 

 

Analýza 
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TOP-DOWN proces 

Stratégia, ktorá pri svojej analýze postupuje zhora nadol. Prechádza teda všetkými hierarchickými 

štruktúrami inštitúcie, či organizácie. Prináša transparentnejší pohľad na procesy v inštitúciách, 

a umoţňuje tak ľahšie a efektívnejšie presadiť zmeny. 

Jednotlivé fázy tohto procesu prebiehajú v špirále, nie kontinuálne.  

1. vyjasnenie si témy, oblasti, kde chcem uplatňovať zmeny 

2. zistím, kto je zodpovedný za tieto oblasti a za presadenie zmien 

3. formulujem si cieľ pre danú oblasť a tieţ čiastkové ciele na jednotlivých hierarchických 

štruktúrach 

4. analyzujem stav v danej oblasti z hľadiska rodovej rovnosti. Popíšem stav súčasnej situácie 

z hľadiska kontextu (štruktúrna úroveň) a z hľadiska zdrojov (individuálna úroveň). Hľadám 

súvislosti medzi týmito dvoma úrovňami a pýtam sa na ich vplyv, príčiny a následky. 

5. znovu sa pozriem na svoje ciele a upravím ich, špecifikujem, zreálnim 

6. plánujem, aké opatrenie a kroky sú potrebné na naplnenie stanovených cieľov. Pripravujem si 

rôzne varianty opatrení. 

7. zrealizujem opatrenia 

8. evaluácia - výstupov, záverov a procesu. Zisťujem, či sa naplnili stanovené ciele, či boli 

opatrenia efektívne a ako sme dosiahli dané výsledky. 

9. pokračujem v analýze ďalej, buď sa vrátim na začiatok, v prípade, ţe opatrenia neboli efektívne, 

alebo pokračujem ďalej na ďalšej úrovni... 

 

Analytická technika 3Z 

Pri rodovej analýze sa v stratégii gender mainstreamingu vyuţívajú rodové štatistiky (zamerané na 

hľadanie príčin a dôsledkov rodovej nerovnosti) a analytická technika 3Z, ktorá pozostáva z troch 

krokov: 

- zastúpenie 

- zdroje 

- zuţitkovanie 
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Gender budgetting 

je uplatňovanie gender mainstreamingu v rozpočtovom procese. Na všetkých úrovniach vytvárania 

rozpočtu berieme ohľad na rodovú otázku s cieľom presadenia rovnosti ţien a muţov. Môţe sa týkať 

celého rozpočtu, alebo iba výdajov vo vybraných rezortoch, či vybranej formy príjmov (dane, rodičovský 

príspevok, ...), ale tieţ zmien v daňovom systéme, zavádzania novej legislatívy, či miestnych opatrení. 

Neustále analyzujem, ako budú jednotlivé zmeny zasahovať do ţivota ţien a muţov.  

Princípy rodového rozpočtovania 

- rovnosť 

- zodpovednosť 

- výkonnosť 

- transparentnosť 

 Nástroje používané pri rodovom rozpočtovaní 

1. Rodové štatistiky 

2. Rodová citlivosť 

3. Spolupráca 

4. Schopnosť zasadiť politiku do špecifického sociálneho fenoménu 
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Tab. 1 Miera zamestnanosti podľa pohlavia a veku (1998 – 2005, v %) 

 

Zdroj:  Employment in Europe 2006. Labour Force Survey and National Account. Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu).  

 

Tab. 2  Podiel ţien na celku zamestnaných/ pracujúcich daného sektora (1998 – 2005, v %) 

Sektor NH 1998 2002 2005 

Verejný sektor 49,9 52,4 54,9 

Podnikateľský sektor 40,5 40,6 38,9 

Zdroj: Štatistické ročenky SR 1998 aţ 2005. Bratislava, ŠÚ SR 1999 aţ 2006 

 

Tab. 3 Štruktúra zamestnaných ţien a muţov podľa sektora (1998-2005, v %)  

Sektor  1998 2002 2005 

Sluţby Muţi 44,4  49,4  51,3 

Ţeny 69,9  73,5  75,9 

Priemysel Muţi 46,6  44,0  43,5 

Ţeny 25,5  23,3  22,1 

Poľnohospodárstvo Muţi 9,8  6,6  5,1 

Ţeny 4,6  3,2  2,0 

Zdroj:  Employment in Europe 2006. Labour Force Survey and National Account. Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu). 

 

 

 

Vekové skupiny  1998 2002 2005 

15 – 24 Muţi 38,0  28,7  28,1 

Ţeny 32,1  25,3  23,1 

25 – 54 Muţi 84,9  79,5  81,4 

Ţeny 72,1  70,6  69,2 

55 – 64 Muţi 39,1  39,1  47,8 

Ţeny 9,4  9,5  15,6 

15 – 64 Muţi 67,8 62,4 64,6 

Ţeny 53,5 51,4 50,9 
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Graf 1 Podiel ţien v rámci pracujúcich podľa odvetvia (2005, v %) 

Zdroj: :  SLOVSTAT. ŠÚ SR 2006 (www.statistics.sk) 

 

 

Graf 2 Podiel ţien v rámci jednotlivých tried zamestnaní (2005, v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SLOVSTAT. ŠÚ SR 2006 (www.statistics.sk) 
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Graf 3 Ţeny a muţi vo vládach SR (1990-2007, v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zdroj: Vláda SR/História vlád SR (www.government.gov.sk) 

 

Graf 4 Ţeny a muţi v riadiacich pozíciách vo vybraných 25 top-firiem   (2007, v %) 

Zdroj: Zdroj: web-stránky vybratých firiem a registrov. 
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Graf 5 Ţeny a muţi v riadiacich pozíciách na univerzitách SR   (školský rok 2004/5, abs. počty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výskum rovnosti príleţitostí ţien a muţov v oblasti vedy a výskumu ako špecifického segmentu trhu práce. Analýza 
štatistík za univerzity SR. Centrum rodových štúdií, Bratislava 2005.  

 

Graf 6 Rozdiel v priemernom hodinovom zárobku ţien a muţov SR  (3. štvrťrok 2001-2005, v Sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Analýza rozdielov v priemerných zárobkoch ţien a muţov v SR. Bratislava, MPSVR SR 2005 
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Tab. 4 Podiel priemernej mzdy ţien na mzde muţov podľa sektora  (2001-2005, v %) 

Sektor NH 2001  2002  2003  2004  
2005  

Súkromný sektor 
74,6  74,3  74,0  74,1  73,4  

Verejný sektor 
85,4  85,8  85,4  86,1  81,4  

Zdroj: Analýza rozdielov v priemerných zárobkoch ţien a muţov v SR. Bratislava, MPSVR SR 2005 

 

 

Tab. 5 Miera nezamestnanosti podľa pohlavia (2001-2005, v %) 

 2001  2002  2003  2004  2005  

Muţi 
19,8 18,6 17,4 17,4 15,5 

Ţeny 
18,7 18,7 17,7 19,2 17,2 

Zdroj: Employment in Europe 2006. Labour Force Survey and National Account. Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu). 

 


