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Rodová rovnosť- v súčasnosti...?

 Špecifikácia / špecializácia agendy 

/diferenciácia...?

 Agendy /teórie / hnutia-rodovej rovnosti 

/rovnosti príležitostí/ rodových štúdií/ 

mužských štúdií/ feminizmov...

 Paralely, komplementarita,  kompatibilita... ?!

 Odlišnosť  východísk-odlišnosť v zámeroch, 

cieľoch, dosahu, vplyve...



Rodová rovnosť  v praxi ...?

 Prax= uplatňovanie rodového hľadiska-gender 
mainstreaming/u

 Gender mainstreaming je (re)organizácia, zlepšenie, 
rozvoj a hodnotenie politických a rozhodovacích 
procesov tak, že perspektíva rodovej rovnosti je 
včlenená do všetkých politík na všetkých stupňoch 
a úrovniach (Council of Europe) 

 Stratégia na ceste ku konečnému cieľu rodovej 
rovnosti ...

 Zapojenie rodového hľadiska do bežných 
každodenných záležitostí na všetkých úrovniach
a vo všetkých oblastiach politiky/ík...



Rodová rovnosť- ako ďalej...?

 Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010, 
Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví, Európsky parlament 
(2006/2132(INI)):

 Dosiahnutie rovnakej ekonomickej nezávislosti žien a mužov

 Zlepšenie zosúladenia pracovného, súkromného 
a rodinného života

 Podporovanie rovnocennej účasti žien a mužov na 
rozhodovacích procesoch

 Odstránenie násilia založeného na rodovej príslušnosti 
a obchodovanie s ľuďmi

 Odstránenie rodových stereotypov v spoločnosti

 Podporovanie rodovej rovnosti mimo EÚ



Rodová rovnosť- ako ďalej...?

 Európsky prístup ku politikám rodovej rovnosti  ako ku 
nástroju rastu, zamestnanosti, sociálnej súdržnosti 
a životaschopnosti európskeho spoločenstva:

 Odstránenie štrukturálnych nerovností medzi mužmi 
a ženami na trhu práce

 Účinné zosúlaďovanie pracovného, rodinného 
a súkromného života

 Podpora rodovej rovnosti prostredníctvom účinných 
inštitucionálnych mechanizmov

 Presadzovanie rodovej rovnosti vo vonkajších vzťahoch EÚ

 Formulácia operačných cieľov a konkrétnych aktivít



Rada Európy a rodová 

rovnosť: 

 Viac pozornosti venovať zapájaniu mužov do dosahovania 
rodovej rovnosti...

 Otázka mužov a rodovej rovnosti by mala presahovať 
zosúladenie pracovného a súkromného života...

 Opatrenia na osobitné situácie, ktoré prežívajú muži a ženy v 
rozličných skupinách alebo životných situáciách, v závislosti 
od ich rodinnej situácie, veku, zdravotného stavu, etnickej 
príslušnosti, sociálneho postavenia, sexuálnej orientácie, 
zdravotného postihnutia atď...

 Rozvoj pedagogických postupov zameraných na 
odstraňovanie rodových stereotypov + metódy a nástroje 
vzdelávania, ktoré zvyšujú spôsobilosť a potenciál chlapcov 
a mužov starať sa o seba a druhých, a prispievali tak k rodovo 
vyváženej účasti v spoločnosti. 



Rada Európy a rodová 

rovnosť:

 Opatrenia na podporovanie chlapcov a mužov pri rozhodovaní sa 
pre vzdelanie a zamestnanie v oblastiach, v ktorých sú prevažne 
zastúpené ženy, a opačne, s cieľom odstrániť rodovú segregáciu na 
trhu práce

 Príjmanie  konkrétnych krokov na odstránenie rozdielu v 
odmeňovaní žien a mužov

 Uznanie rodového hľadiska v oblasti zdravia / projekty a služby na 
podporu zdravia by mali byť podľa potreby prispôsobované 
potrebám žien alebo mužov

 Vykonávanie širokej škály politík na zosúladenie pracovného a 
súkromného života pre mužov i ženy na všetkých úrovniach 
zamestnanosti, pri zohľadnení veľkého množstva rozdielnych typov 
rodín v dnešnej spoločnosti a najlepší záujem dieťaťa

 Kľúčová úloha sociálnych  partnerov a podnikov pri politikách 
zosúladenia, podpore schém zvyšovania povedomia v podnikoch 
a podpore využívania flexibilných pracovných možností, najmä 
mužmi vrátane povolaní, v ktorých sú prevažne zastúpení muži



Európske odporúčania  a  

priority SR :

Programové vyhlásenie vlády SR

 Podpora rodovej rovnosti : Vláda bude pri presadzovaní svojej politiky 

podporovať rovnoprávnosť žien a mužov ako dôležitý faktor rozvoja 

demokracie a realizácie ľudských práv...

 Politika zamestnanosti : Vláda prijme rázne opatrenia na uplatňovanie 

programového a projektového prístupu zameraného na posilnenie 

sociálnej inklúzie, predchádzanie vylúčeniu z trhu práce a podporu 

integrácie znevýhodnených skupín do zamestnania, najmä absolventov 

škôl, osôb so zdravotným postihnutím, matiek s deťmi a osôb vo veku 

blízkom dôchodkovému veku...

 Podpora rodiny: Vláda podporí rozšírenie služieb v oblasti 

predškolských a mimoškolských zariadení, centier pre rodičov...



Európske odporúčania  a  

potenciál  SR :

 Legislatíva podporujúca agendu rodovej 

rovnosti a zosúladenia pracovného a 

rodinného života...

 Inštitucionálne zabezpečenie podporujúce 

začlenenie rodového hľadiska do 

rozhodovania...

 Analýzy, expertízy, projektové výsledky, 

produkty  aplikačnej praxe...



Témy/ oblasti/ problémy akcentované 

v národných  agendách :

 Gender equality in all policy areas

 Gender mainstreaming

 Promoting gender equality internationally

 Representation

 Equal pay for equal work and work of equal 

value

 Violence committed by men against women, 

prostitution, trafficking, sexual exploitation



Témy/ oblasti/ problémy akcentované 

v národných  agendách :

 Men and gender equality

 Sexualisation of the public sphere

 Integration /migration policy 

 Metropolitan policy

 Health and medical care policy

 Child policy

 Policy for the disabled

 Policy for the elderly



Témy/ oblasti/ problémy akcentované 

v národných  agendách :

 Education Policy

 Social services policy

 Working life policy

 Cultural policy

 Youth policy

 Housing policy

 Environment policy



Osvedčená prax napomáhajúca  rozvoju 

rodovej rovnosti-sumarizácia :

 Oficiálny záväzok rozhodujúcich politických  

aktérov

 Špecifické politiky/opatrenia  rodovej 

rovnosti 

 Rodová kompetentnosť na všetkých 

úrovniach rozhodovania

 Dostatočné finančné a personálne zdroje



Ďakujem za pozornosť.


