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SÚHRNNÁ SPRÁVA O STAVE RODOVEJ ROVNOSTI  

NA SLOVENSKU ZA ROK 2013 
 

RODIČOVSTVO  A  ZOSÚLAĎOVANIE  

RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA 
 

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2013 (ďalej len „Správa“) je v roku, kedy si 

pripomíname 20. výročie vyhlásenia OSN Roka rodiny, zameraná na analýzu situácie v oblasti 

zosúladenia rodinného a pracovného života a na rodičovstvo ako také a jeho vplyv na rovnosť mužov 

a žien v kontexte SR. 

Zosúlaďovanie práce a rodinného života sa stalo dôležitou súčasťou mnohých oblastí politiky EÚ a jej 

členských štátov. Základný rámec pre opatrenia v oblasti zosúlaďovania práce a rodiny resp. súkromia 

(tzv. work-life balance) bol na pôde Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“) postavený začiatkom 

90. rokov. Následne sa posilňoval a rozpracúval až do dnešnej podoby, kedy sú politiky zosúlaďovania 

jednou z významných ciest k naplneniu cieľov stratégie Európa 2020.   

Popri politikách zameraných na posilnenie rodovej rovnosti, kde sa zosúladenie rodiny a práce vníma 

ako základný predpoklad ekonomickej nezávislosti žien a rovnosti medzi ženami a mužmi, je 

základným pilierom európskych politík pre oblasť zamestnanosti. Význam zosúlaďovania pracovného 

a rodinného života sa zdôrazňuje aj v súvislosti s cieľmi pre oblasť demografickej obnovy, v kontexte 

politík aktívneho začleňovania, politík sociálnej inklúzie a boja s chudobou, vrátane chudoby detí. 

Stratégie a ciele zosúlaďovania práce a rodinného života boli významnou súčasťou lisabonského 

procesu pre obdobie 2000 až 2010 a predstavujú jednu z dôležitých ciest k plneniu viacerých cieľov 

Stratégie Európa 2020
1
 pre nastávajúce obdobie do roku 2020 (rast zamestnanosti, redukcia chudoby 

i zvýšenie vzdelanostnej úrovne). 

V prvej kapitole Správy prinášame základné pomenovanie problémov rodovej ne/rovnosti na 

Slovensku, ako aj súhrnné ukazovatele rodovej rovnosti podľa aktuálnej dostupnosti a porovnávame 

ich s celoeurópskymi indikátormi. Okrem toho uvádzame umiestnenie SR v rámci medzinárodných 

hodnotení na základe kompozitných ukazovateľov rodovej rovnosti resp. nerovnosti. 

Druhá kapitola je zameraná na analýzu situácie v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života 

a úlohe rodičovstva v živote žien a mužov. Táto analytická kapitola prináša komplexný pohľad; od 

európskeho kontextu cez slovenskú legislatívu a podmienky až k analýze existujúcej situácie 

v službách starostlivosti o deti a rozdelení reproduktívnej práce na úrovni rodín. V závere kapitoly sú 

uvedené výsledky prieskumu, ktorý mapuje názory verejnosti na úlohu žien v rodine, rodové roly , 

starostlivosť o deti a starších ľudí   

V štatistickej prílohe dopĺňame správu o ďalšie údaje, štatistiky a výsledky z výskumu ISSP 

(International Social Survey Programme)  Slovensko 2012.
2
   

                                                      

1 Stratégia Európa 2020 má víziu vytvoriť z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré zabezpečí vysokú 

mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Pre naplnenie tejto vízie si vytýčila šesť operatívnych merateľných 

cieľov: dosiahnuť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov 75 %; úroveň investícií do výskumu a vývoja 3 % 

HDP EÚ; dosiahnuť ciele „20/20/20“ v oblasti klímy/energie; znížiť podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, 

zo súčasných 15 % pod 10 %, a zároveň zvýšiť podiel mladých ľudí 30-34 rokov s vysokoškolským vzdelaním zo súčasných 

31 % minimálne na 40 %; a znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 20 miliónov (o 25 %).  

2 Výskum ISSP Slovensko 2012 je súčasťou pravidelného  modulového zisťovania International Social Survey Programme, 

zameriavaný na rôzne oblasti. V roku 2012 bol zopakovaný modul  rodina, práca a rodové roly ( prvý krát v roku 2002). 

Výber vzorky a terénny zber údajov výskumu ISSP Slovensko 2012 zabezpečovala výskumná agentúra TNS Slovakia. 

Respondenti boli pre výskum vybraní stratifikovaným viacstupňovým pravdepodobnostným výberom na vzorke  1 128 

respondentov a respondentiek 18 a viac ročných. Zber dát sa uskutočnil 25.10.2012 - 10.12.2012. Finančne bol zber dát 
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1. RODOVÁ ROVNOSŤ NA SLOVENSKU V ROKU 2013 

1.1 LEGISLATÍVA , POLITIKA A SPOLOČENSKÉ DIANIE  

Rok 2013 zaznamenal v problematike rodovej rovnosti na jednej strane pozitívne zmeny vo vývoji 

legislatívy a strategických materiálov ako aj konkrétnych výsledkov ako je zníženie rodového 

mzdového rozdielu; na druhej strane priniesol emotívnu a kontroverznú verejnú diskusiu, v ktorej boli 

často spochybňované aj základné ľudskoprávne princípy a základné východiská rodovej rovnosti.   

Významným legislatívnym krokom v uplynulom roku bolo nadobudnutie účinnosti novely tzv. 

Antidiskriminačného zákona
3
.  Novelu schválila NR SR na svojej 14. schôdzi s účinnosťou od 

1.4.2013. Novela rozšírila definíciu nepriamej diskriminácie tak, aby v súlade so smernicami EÚ 

zahŕňala aj hrozbu vzniku diskriminácie. Schválená novela upravuje negatívne vymedzenie 

diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje 

možnosť ich prijatia aj z dôvodu pohlavia/rodu, a to pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje 

túto možnosť aj iným právnickým osobám. Ustanovenie vyhovuje aj odporúčaniam Výboru pre 

odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v Záverečných zisteniach k druhej, tretej 

a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
4
 

Novela zákona č. 448 o sociálnych službách
5
 zaviedla pojem „rodovo podmienené násilie“ ako druh 

krízovej sociálnej situácie, teda ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje 

bezodkladné riešenie sociálnou službou. Novela definovala, že zariadenie núdzového bývania možno 

poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb, pričom osobe 

možno zachovať anonymitu. Novela tak umožnila poskytovanie špecializovaného sociálneho 

poradenstva a poskytovanie služieb v zariadeniach núdzového ubytovania pre špecifické cieľové 

skupiny, teda aj ženy ohrozené násilím.  

MPSVR predložilo v roku 2013 návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu 

násilia na ženách na roky 2014-2019 (ďalej len „NAP“), ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať 

a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Vláda SR na svojom zasadnutí 18. decembra 2013 

schválila predložený návrh NAP.  Napriek priebežnému plneniu úloh predchádzajúcich akčných 

plánov a nespornému posunu v problematike násilia na ženách za ostatné roky je podľa NAPu stále 

nutné skonštatovať, že na Slovensku chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie jednak 

pomoci ženám zažívajúcim násilie, ale i systematická primárna prevencia, teda predchádzanie násiliu. 

Cieľom predkladaného NAPu je preto vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu 

politiku pre oblasť prevencie a eliminácie násilia na ženách. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je 

príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale 

i podpora služieb, vzdelávania a osvety v tejto oblasti. 

Slovenská republika (ako 19. členský štát OSN) sa prihlásila k celosvetovej kampani COMMIT za 

ukončenie násilia na ženách. Kampaň COMMIT je podpornou iniciatívou globálnej kampane 

Generálneho tajomníka OSN UNITE za ukončenie násilia na ženách. UN WOMEN otvorila túto 

kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia na ženách (25. november). 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyjadrilo podporu kampani s konkrétnymi záväzkami 

svojho rezortu. Záväzky sú zverejnené na web stránke  UNWOMEN  a boli slávnostne prezentované 

                                                                                                                                                                      

podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ( č. grantu APVV-0309-11), dáta sú verejne dostupné v Slovenskom 

archíve sociálnych dát ( http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2012001 ). Dáta za rok 2012 sú vážené.  

3 Zákon 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) 

4 http://www.gender.gov.sk/?page_id=301 

5 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2012001
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počas  57.  zasadnutia Komisie  pre  postavenie  žien dňa 4. marca 2013 v New Yorku, kde iniciatíva  

vrcholila.
6
   

Významným procesom v roku 2013 bola príprava nového programového obdobia 2014-2020 pre 

čerpanie európskych štrukturálnych fondov (ďalej len „EŠF“). Pozitívnou správou je posilnený dôraz 

na uplatňovanie nediskriminácie a rovnosti mužov a žien v Partnerskej dohode, ako aj v 

pripravovaných operačných programoch. Na jeseň 2013 pribudla aj povinnosť uplatňovania tzv. ex-

ante podmienky „rodová rovnosť“, ktorá podmieňuje čerpanie štrukturálnych fondov pre členské štáty 

vytvorením adekvátneho inštitucionálneho mechanizmu pre uplatňovanie rodovej rovnosti 

a vzdelávania hlavných aktérov. Odstraňovanie rodových rozdielov najmä so zameraním na trh práce 

a vzdelávanie je integrálnou súčasťou nového operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je 

pripravovaný pre nové programové obdobie čerpania štrukturálnych fondov EÚ na roky 2014-2020.   

Vláda Slovenskej republiky v novembri 2011 prijala úlohu vypracovať Celoštátnu stratégiu ochrany 

a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Koordinovaním činnosti vypracovania stratégie a 

predložením stratégie na rokovanie vlády Slovenskej republiky v termíne do konca júna 2014 je 

poverený podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky. Cieľom vládneho dokumentu je zdokonaliť systém vnútroštátnej ochrany a podpory 

ľudských práv, vrátane identifikovania potrieb a požiadaviek zraniteľných skupín. Tvorba stratégie je 

založená na participatívnom mechanizme. Do procesu definovania obsahu a priorít stratégie je okrem 

štátnej správy zapojené najširšie spektrum mimovládnych organizácií a iných relevantných zástupcov 

občianskej spoločnosti. Vypracovaniu stratégie predchádzajú odborné podujatia venované 

jednotlivým tematických oblastiam. Výstupom jednotlivých podujatí je spracovanie podkladov, ktoré 

budú zahrnuté do znenia stratégie.  Jedno z odborných podujatí bude venované téme rodovej rovnosti.  

Odborné diskusie  sú určené pre zástupcov štátneho sektora a občianskej spoločnosti. Garancia 

uvedených podujatí je určená podľa vecného gestora problematiky. Týmito gestormi sú príslušné 

ministerstvá iné relevantné subjekty.  

V rámci prípravy stratégie sa uskutočnili workshopy pre zástupcov občianskej spoločnosti, verejnej 

správy a odbornej verejnosti v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Podnety, ktoré na nich 

odzneli, sú cenným príspevkom do diskusie zameranej na skvalitňovanie verejných politík v oblasti 

ľudských práv. Zároveň však treba uviesť, že spomínané workshopy iniciovali veľmi emotívnu 

diskusiu o niektorých témach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou moderného ponímania ľudských práv, 

a to konkrétne rodovej rovnosti a práv LGBTI ľudí. V konzervatívnej časti mimovládnych   

organizácii (ďalej  len: “MVO“) a verejnosti sa ozvali aj hlasy, spochybňujúce základné ľudsko-

právne východiská vychádzajúce z medzinárodných záväzkov SR. Protikampaň nadobudla také 

rozmery, že Ministerstvo  zahraničných  vecí  a európskych  záležitosti (ďalej   len: “MZVaEZ“) 

považovalo za potrebné vydať stanovisko, v ktorom sa o.i. hovorí: „Organizovaná kampaň proti 

Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova 

obludné rozmery: po výzvach na zahlcovanie e-mailových schránok podpredsedu vlády a ministra 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších predstaviteľov rezortu 

(kópie takýchto výziev má MZVaEZ SR k dispozícii), teraz niektorí fanatickí odporcovia ľudských práv 

na Slovensku pristúpili k osobným invektívam, hrubým urážkam a nenávistným vyhrážkam... Nadávky 

urážajúce ľudskú dôstojnosť, obviňovanie z pedofílie, korupčného správania a vyhrážanie sa fyzickými 

útokmi však nielenže prekračujú hranice dobrého vkusu, ale aj napĺňajú skutkové znaky hanobenia 

osoby a porušovania práv na ľudskú dôstojnosť zakotvených – okrem iného – v Ústave SR aj v 

príslušných zákonoch.“
7
 

Ako základný problém pri sa pritom javia hodnotové otázky, najmä z hľadiska reprodukčných práv 

žien a práv LGBTI ľudí, ale i skresľovanie a dezinterpretovanie obsahu a posolstva politiky rodovej 

                                                      

6 Deklarácie  záväzkov sú zverejnené na príslušnej internetovej stránke: http://saynotoviolence.org/commit. 

7 Stanovisko MZVaEZ SR k štvavej kampani proti stratégii ľudských práv 
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rovnosti. Otázku odporu niektorých skupín voči politike rodovej rovnosti si všíma aj Správa USA 

o stave ľudských práv v SR.
8
 

Výbor pre rodovú rovnosť zasadal v roku 2013 trikrát.  

25. januára 2013 výbor prerokoval materiály predložené na zasadnutie výboru podľa prijatého 

programu zasadnutia a na základe návrhov členov a členiek výboru prijal o.i. uznesenie k 

Predbežnému stanovisku Ministerstvo práce,  sociálnych  vecí  a rodiny (ďalej  len: „MPSVR “) k 

návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými 

riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach. Výbor nesúhlasil 

s preloženým textom predbežného stanoviska a odporúčal nespochybňovať zámer a právny základ  

návrhu smernice Európskeho parlamentu  a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými 

riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach a podporiť zámer 

smernice. Uznesenie bolo následne schválené aj na rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada vlády“). 

Nad rámec navrhnutého programu prijal výbor uznesenie k registrácii prostriedkov pre liekové 

prerušenie tehotenstva, v ktorom výbor odmieta snahy o ideologické zasahovanie určitých skupín do 

štandardných procesov registrácie liekov, týkajúcich sa reprodukčného zdravia žien a podporuje 

rozšírenie možností výberu metódy umelého prerušenia tehotenstva v zmysle ľudsko-právnych 

štandardov sexuálneho a reprodukčného zdravia a najnovších medicínskych poznatkov.
9
 

Na svojom zasadnutí 21. mája výbor rokoval o príprave Národnej stratégie ochrany a  podpory 

ľudských práv v SR a prijal odporúčacie uznesenie, ktoré bolo pripravené pracovnou skupinou pre 

stratégie v oblasti rodovej rovnosti. Výbor pre rodovú rovnosť schválil Súhrnnú správu o stave 

rodovej rovnosti za rok 2012 a prerokoval na svojom zasadnutí niekoľko informačných materiálov, 

ktoré zobral na vedomie, a to informáciu zo zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť, Informáciu o vyhodnotení plnenia Národného akčného plánu na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách a Informáciu o príprave nového programového obdobia 

2014-2020 a uplatňovaní rodovej rovnosti.  

Na poslednom zasadnutí v roku 2013, ktoré sa konalo 21. októbra, výbor o.i. schválil návrh 

Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia na ženách a prijal stanovisko 

k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti. V stanovisku sa o.i. uvádza: „Výhrady voči konceptu 

rodovej rovnosti nemajú žiadne opodstatnenie a zbytočne polarizujú verejnosť. Cieľom rodovej 

rovnosti nie je odstraňovanie resp. popieranie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami a 

presadzovanie rovnakosti, ako sa to mylne šíri vo verejnosti. Cieľom je odstraňovanie rodovej 

hierarchie a presadzovanie spravodlivosti. Koncept rodovej rovnosti vychádza z princípu, že všetky 

ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení 

predsudkami, reprodukovanými najmä formou tzv. rodových stereotypov. Najlepšie využitie potenciálu 

tak mužov ako i žien je nevyhnutnou podmienkou rozvoja vedomostnej spoločnosti ako i zabezpečenia 

kvality života na individuálnej  úrovni. 

Presadzovanie rodovej rovnosti je teda legitímny politický cieľ hodný modernej demokratickej krajiny 

a členského štátu Európskej únie.  Dosiahnutie tohto práva musí byť nielen formálne právne 

zakotvené, ale aj efektívne uplatňované vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Je preto potrebné 

prijímať nové prístupy a uskutočňovať štrukturálne zmeny tak, aby sa dosiahla rodová rovnosť ako aj 

rovnosť príležitostí iných znevýhodnených skupín spoločnosti. Toto je nesporne aj úloha štátu, a to v 

spolupráci so všetkými prvkami  občianskej spoločnosti. 

Veľvyslanectvo USA implementovalo na Slovensku projekt zameraný na podporu podnikania 

žien. Na Slovensku pôsobí len niečo vyše 27 % žien v podnikaní, čo predstavuje približne len niečo 

vyše 100 000 ľudí. Na základe tejto skutočnosti, v spolupráci s Vidieckou organizáciou pre komunitné 

                                                      

8 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220330#section6women 

9 Kompletné materiály z rokovania http://www.gender.gov.sk/?page_id=2314 
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aktivity (VOKA), Veľvyslanectvo USA realizovalo Mentoringový program pre ženy podnikateľky s 

názvom Women Entrepreneurship Forum. 

Primárnym cieľom projektu bolo podporiť podnikanie žien na Slovensku a dosiahnuť synergie 

prostredníctvom spolupráce ženských združení a asociácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo 

venujú. Preto v rámci tohto projektu vznikla aj Výkonná rada tzv. Steering Committee v spolupráci so 

17 organizáciami na Slovensku reprezentujúcimi vládne inštitúcie, súkromný a tretí sektor. Steering 

Committee pripravilo pozičný dokument (White Paper) mapujúci súčasnú situáciu podnikateľského 

prostredia na Slovensku. Zároveň sa zameriava na vyhodnotenie rovnováhy medzi rodinným životom 

a profesionálnou kariérou, či postavenie žien v spoločnosti. White Paper bol prezentovaný vláde SR v 

októbri 2013. 

Na záverečnej konferencii Fóra podnikateliek Slovenska vystúpil aj predseda vlády SR Robert Fico. 

Vo svojom prejave uviedol, že hoci na Slovensku stále pretrvávajú rodové nerovnosti, za ostatné 

obdobie je viditeľný pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov. „Ide nám o to, aby presadzovanie rodovej 

rovnosti bolo v našej krajine nielen právne zakotvené, ale aj efektívne uplatňované vo všetkých 

oblastiach života,“ vyhlásil predseda vlády.  

Mimovládne organizácie (ďalej len „MVO“) a záujmové združenia sa podieľajú na príprave a tvorbe 

koncepcií, plánov a politík v rámci participatívnej demokracie a majú rozhodujúci podiel na vedení 

verejnej diskusie v tejto oblasti. MVO zaoberajúce sa právami žien a rodovou rovnosťou už tradične 

implementovali v roku 2012 celú škálu projektov a aktivít.  

Na podporu MVO bola vytvorená  dotačná schéma MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti. Na 

základe zásadného stanoviska, prijatého na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť dňa 25. 9. 2012 bolo 

uznesením vlády SR rozhodnuté o delimitácii 200.000 EUR z dotačnej schémy MZVaEZ SR pre 

MPSVR SR na vytvorenie dotačnej schémy pre rodovú rovnosť. Dotácie sa poskytujú podľa zákona 

č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorý bol v novembri 2012 novelizovaný. V zmysle novely zákona (§ 9a) dotáciu na 

podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie 

rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo 

rodu, a to na  vzdelávacie aktivity, poradenskú činnosť, osvetovú činnosť, edičnú činnosť a    

analytickú činnosť. MPSVR SR bude každoročne definovať prioritné oblasti pre poskytovanie dotácií 

so zameraním aj na plnenie odporúčaní vyplývajúcich zo Záverečných zistení Výboru pre odstránenie 

diskriminácie žien k plneniu Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). 

Podpora práce MVO v oblasti ľudských práv žien, rodovej rovnosti a boja proti rodovo 

podmienenému a domácemu násiliu bola zabezpečená aj z ďalších zdrojov, najmä vďaka podpore 

Nórskeho finančného mechanizmu. Program SK 09 Rodovo podmienené a domáce násilie je 

predovšetkým zameraný na prevenciu domáceho násilia a zmiernenie dopadov vzniknutých domácim 

násilím. Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky; donorskými partnermi programu sú 

Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy. Prvá výzva bola vyhlásená v marci 2013.  

Program Demokracia a ľudské práva je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 

2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo 

podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. 

Program podporí projekty mimovládnych organizácií na Slovensku celkovou sumou 2 888 282 Eur. 

Program spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Prierezovou prioritou 

programu je rozvoj kapacít mimovládnych organizácií a zlepšenie ich postavenia v spoločnosti. 

Program venuje pozornosť rozvoju spolupráce medzi občianskou spoločnosťou, verejným a 

súkromným sektorom prostredníctvom podpory partnerstiev na úrovni projektov vo všetkých 

podporovaných programových oblastiach. Jednou z podporovaných oblastí je aj rodová rovnosť. 
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1.2 ZÁKLADNÉ ZISTENIA V  OBLASTI RODOVEJ 

ROVNOSTI  

Z hľadiska vývoja v oblasti rodovej rovnosti musíme konštatovať, že napriek nespornému pokroku 

pretrvávajú  stále nerovnosti medzi mužmi a ženami takmer vo všetkých oblastiach súkromného 

a verejného života. V nasledujúcom texte uvádzame hodnotenie dosiahnutého stavu a pomenovanie 

najmarkantnejších rodových rozdielov v sledovaných oblastiach. 

 

ZAMESTNANIE A TRH PRÁCE  

Jednou z oblastí, kde je pomerne výrazná rodová nerovnosť, je zamestnanosť a mzdy. V súčasnosti 

ženy aj muži musia čeliť dôsledkom ekonomickej krízy, ktorá zhoršila ich životné podmienky a 

oslabila ich pozíciu na trhu práce.
10

 Ženy však už pred krízou boli v porovnaní s mužmi viac zaťažené 

nezamestnanosťou, častejším prerušovaním pracovnej kariéry, nižšími mzdami a neplatenou prácou.  

Miera zamestnanosti žien vo veku od 15 rokov dosiahla v roku 2013 hodnotu 43,6 % a u mužov 58,6 

%, u skupiny 15-64 rokov predstavoval tento pomer 53,3% u žien a 66,4% u mužov. Podľa toho 

rodový rozdiel v mierach zamestnanosti medzi ženami a mužmi dosiahol hodnotu 15 p.b. 

v neprospech žien. Hoci miera zamestnanosti žien poklesla v krízovom období menej intenzívne ako u 

mužov, stále ďaleko zaostáva za ich úrovňou.
11

 Miera nezamestnanosti u mužov a žien je 

porovnateľná (14% u mužov a 14,5% u žien); vyrovnanie nastalo najmä v priebehu krízových rokov. 

GRAF 1  VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI  U MUŽOV A ŽIEN ZA ROKY 2008-2013 

V pracovnom procese sú ženy konfrontované s 

horizontálnou i vertikálnou rodovou 

segregáciou. V oblastiach ako zdravotníctvo, 

sociálna pomoc a vzdelávanie ženy tvoria viac 

než štyri pätiny pracovnej sily, v sektore verejnej 

správy tri pätiny. V súkromnom sektore s 

vyššími priemernými zárobkami ženy 

predstavujú necelých 41 % zamestnancov. Iba 

9,8 % žien (oproti 19,8 % mužov) sa v roku 2012 

venovalo v rámci hlavného zamestnania 

podnikaniu. Rodové rozdiely sú najmarkantnejšie 

v podnikateľskej sfére, kde na jednu 

podnikateľku pripadajú traja muži - podnikatelia. 

Slovenský trh práce patrí medzi rodovo 

najsegregovanejšie trhy práce v Európe,  t. j. ženy napriek zvyšovaniu svojho podielu vo vedúcich 

a manažérskych pozíciách pracujú výrazne častejšie na nižších pozíciách v porovnaní s mužmi.   

S rodovou segregáciou úzko súvisia aj celkovo nižšie príjmy žien, keď stále pretrvávajú výrazné 

rozdiely v platovom ohodnotení žien a mužov. Ženy patria častejšie medzi nízkopríjmové skupiny 

zamestnaných, t.j. ich hodinová mzda nedosahuje ani 2/3 mediánu hodinovej mzdy v hospodárstve 

Slovenskej republiky. Napriek veľmi dobrej vzdelanostnej úrovni žien (na Slovensku dokonca vyššej 

ako u mužov) ženy nedosahujú porovnateľné zárobky s mužmi, nakoľko vzdelanie v „typicky ženských 

oblastiach“ je oceňované nižšie.  

                                                      

10 Napr. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012.. 

11 Podrobné údaje k trhu práce sú uvedené v Tab. č. 7 

ženy- červ,1.stĺpec, muži –modrá,2.stĺpec. spolu – zel.3.stĺpec 

ZDROJ: 1  ÚDAJE ŠÚ SR.  GRAF ORRRP 
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Rodový mzdový rozdiel na Slovensku sa už dlhodobo pohybuje nad priemerom EÚ-27, pozitívny je 

však neustály pokles tohto rozdielu.  

GRAF 2  VÝVOJ RODOVÉHO MZDOVÉHO ROZDIELU V ROZMEDZÍ ROKOV 2005-2013  (VO VYJADRENÍ HODINOVEJ 

A MESAČNEJ MZDY) 

Pri porovnávaní hodinovej mzdy žien 

a mužov bol v roku 2013 na úrovni 17,9 

%
12

, kým v roku 2012 21,5%. 

V súkromnom sektore mzdové rozdiely 

na Slovenku dosiahli v roku 2013 úroveň 

19,2 %, vo verejnom 11 %.  Rodová 

štruktúra zamestnancov v oboch 

sektoroch vykazuje značné rozdiely, keď 

v nepodnikateľskom sektore predstavuje 

podiel žien 68 %, kým v podnikateľskom 

iba 42 %.  

ZDROJ: 2  ÚDAJE TREXIMA, SPRACOVANIE DO GRAFU ORRRP 

Vyšší rodový rozdiel v zárobkoch je markantný pri porovnávaní mesačných miezd; v priemere bola 

v roku 2013 hrubá mesačná mzda žien o 20,8% (v roku 2012 23 % podľa Treximy a 24,1 % podľa ŠÚ 

SR) pod úrovňou priemernej hrubej mesačnej mzdy mužov. Najvyššie mzdové rozdiely medzi 

pohlaviami boli vo vekovej kategórii 35-39-ročných (31,5 %) a u osôb s ukončeným učňovským 

vzdelaním bez maturity (31 %). Z hľadiska klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08) sú priemerné mzdy 

žien nižšie než u mužov vo všetkých triedach, najvýraznejšie (o 31,7 %) u zákonodarcov a riadiacich 

pracovníkov a u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.
13

 Rodový mzdový rozdiel v neprospech 

žien platí takisto pre všetky segmenty trhu práce na základe klasifikácie KZAM, najvyšší je za oblasť 

finančné a poisťovacie činnosti (40,4 %) a informácie a komunikácia (31,4 %). 

TABUĽKA 1  RODOVÝ MZDOVÝ ROZDIEL  V ROKU 2013  (HODINOVÁ MZDA) 

Priemerná hod. mzda EUR  spolu Nepodnikateľská 

sféra 

Podnikateľská 

sféra 

Muži  5,86 5,48 5,92 

Ženy 4,81 4,88 4,78 

Rodový mzdový rozdiel 17,90% 10,96% 19,20% 

ZDROJ: 3  TREXIMA: INFORMAČNÝ SYSTÉM O PRIEMERNÝCH ZÁROBKOCH  2013 

K udržovaniu rodového mzdového rozdielu prispieva množstvo faktorov, medzi inými je to vertikálna 

segregácia – tzv. sklený strop, determinujúci množstvo žien dosahujúcich najvyššie (a najlepšie 

odmeňované) pozície i v inak prefeminizovaných oblastiach. Významným dôvodom je tiež 

nerovnomerná deľba práce medzi ženy a mužov a podstatne silnejšie dopady rodičovstva na ženy (viď 

Kap. 2 správy). 

Ďalším faktorom prispievajúcim k rodovým mzdovým rozdielom je horizontálna segregácia na 

pracovnom trhu; zamestnanosť žien najmä vo feminizovaných oblastiach národného hospodárstva 

s nízkou mzdovou úrovňou a sektorová segregácia najmä v súkromnom sektore. Príkladom takejto 

štrukturálnej devalvácie práce  žien je práca zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa už 

od roku 2011 snažia o zvýšenie a garantovanie svojich minimálnych mzdových nárokov a zlepšenie 

pracovných podmienok.
14

  Napriek petícií podporenej 240 tisíc občanmi, snahe o dialóg 

a vyjednávanie boli niektorým zdravotným sestrám po prijatí dnes už protiústavného zákona zo strany 

neverejných prevádzkovateľov nemocníc a zdravotníckych zariadení delené úväzky na zdravotnú 

                                                      

12 Všetky údaje k rodovému mzdovému rozdielu: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za rok 2013. 

13 Štatistický úrad SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29762 
14 napr. dodržiavanie personálnych normatívov a  35-hodinový pracovný čas vo viaczmennej prevádzke, Deklarácia 

požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek ( 10/2013) 
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a administratívnu činnosť alebo zastieraná ich pracovná náplň, a to často pod hrozbou výpovede.
15

 

Dnes sa navyše otvára diskusia aj o kompetencií zdravotných sestier ako kvalifikovanej odbornej sily. 

Problém súvisí však aj so včasným a celkovým finančným krytím zvýšených mzdových nárokov 

sestier aj lekárov, ale aj s konsolidáciou verejného zdravotníctvo s dôrazom na jeho finančnú 

stabilizáciu.
16

   

Inšpektoráty práce (ďalej len „IP“) vykonali v roku 2013 z podnetu NIP dve celoslovenské 

systémové kontroly dodržiavania rovnosti odmeňovania žien a mužov za rovnakú prácu a prácu 

rovnakej hodnoty. Inšpekciami práce vykonanými v rámci systémových previerok, ako aj na základe 

podnetov zamestnancov či zástupcov zamestnancov, bolo zistených 44 porušení ustanovení Zákonníka 

práce, ktoré upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v súvislosti s uplatňovaním 

zásady rovnakého odmeňovania. IP v zmysle svojich oprávnení poskytovali bezplatné poradenstvo v 

rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy 

upravujúce uvedenú oblasť. IP bolo v roku 2013 doručených 39 podnetov zamestnancov o porušení 

zásady rovnakého zaobchádzania ustanoveného pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov a diskriminácie 

v odmeňovaní. Vykonanými inšpekciami práce bolo zistených 62 porušení povinnosti 

zamestnávateľov ustanovených Zákonníkom práce v sledovaných oblastiach. 

Nárast počtov podnetov oproti roku 2012 poukazuje na trend spoločnosti s neustále sa zvyšujúcim 

právnym povedomím občanov a občianok Slovenskej republiky, ktorí sa aj prostredníctvom 

orgánov inšpekcie práce domáhajú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. 

Z hľadiska zosúladenia rodinného a pracovného života existujú v SR ešte značné bariéry a nedostatky. 

Najčastejším zavedeným a aj využívaným opatrením na zosúlaďovanie práce a rodiny je pružný 

pracovný čas.  Za starostlivosť o deti a o iných členov rodiny zodpovedajú v dôsledku pretrvávajúcich 

rodových stereotypov naďalej prevažne ženy. Len veľmi málo otcov zostáva na rodičovskej dovolenke. 

Nízky podiel mužov na domácich prácach a absentujúce verejné aj súkromné služby (resp. ich finančná 

nedostupnosť) mnohým ženám bráni v návrate na trh práce.
 
 Nakoľko väčšina zodpovednosti za 

starostlivosť o závislých členov rodiny pripadá na Slovensku stále ženám, ich rastúca úloha vo svete 

platenej práce znamená, že sú stále viac konfrontované s dvojitým bremenom. Mnohé ženy poskytujú 

starostlivosť starším členom rodiny bez zodpovedajúceho vybavenia alebo dostupných služieb. 

Pritom treba brať do úvahy aj výrazný rodový rozmer dopadu rodičovstva na zamestnanosť žien 

a mužov. Celkovo však možno konštatovať, že prítomnosť detí mladších ako 6 rokov v rodine významne 

znižuje mieru zamestnanosti žien, ale kým zamestnanosť mužov skôr zvyšuje. Miera zamestnanosti žien 

25–49 ročných s dieťaťom mladším ako 6 rokov je nižšia ako  40 %, u mužov tej istej vekovej kategórie 

a v tej istej fáze rodičovstva však viac ako 83 %. Nožnice medzi odmenou za prácu sa medzi mužmi a 

ženami roztvárajú viac a viac po narodení každého dieťaťa. V tejto súvislosti sa potom za jednu 

z pretrvávajúcich príčin štrukturálnych problémov považuje fakt, že prechod žien na trh práce nebol 

dostatočne prepojený s prechodom mužov do neplatenej práce v domácnosti.
17

 

TABUĽKA 2  POČET POBERATEĽOV RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU PODĽA POHLAVIA  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet poberateľov 

rodičovského príspevku 

135 083 134 050 135 374 138 830 141 846 142 274 142 904 

- z toho mužov 2 743 2 558 2 514 2 889 3 235 3 131 3 193 

- vyjadrené v % 2,03 % 1,91 % 1,86 % 2,08 % 2,28 % 2,20 % 2,23 % 

ZDROJ: 4  ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

                                                      

15 napr. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/313026-prepustene-zdravotne-sestry-zo-ziaru-nad-hronom-definitivne-

vyhrali/ 
16 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, máj 2012 
17 Jarvklo, N., 2013: Parental leave policy in Sweden: evolution, lessons learned. Paper on Fifty-seventh session, March 2013  

of United Nations Commission on the Status of Women,  New York 
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TABUĽKA 3    POČET OSÔB NA RODIČOVSKEJ DOVOLENKE PODĽA  POHLAVIA 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet osôb na 

rodičovskej dovolenke 

64 500 68 400 77 000 74 900 78 900 72 400 78 900 

- z toho mužov 200 100 400 700 1 000 700 600 

- vyjadrené v % 0,31% 0,15% 0,52% 0,93% 1,27% 0,97% 0,76% 

ZDROJ: 5   ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PODĽA METODIKY VZPS 

Kľúčovým faktorom postavenia žien a mužov v spoločnosti, resp.  rovnakej ekonomickej nezávislosti je  

vzťah medzi platenou a neplatenou prácou, ako aj distribúcia neplatenej práce medzi mužov a ženy. 

Celková časová alokácia na neplatenú prácu je dlhodobo výrazne rodovo nevyvážená. V roku 2012 

zamestnané ženy venovali starostlivosti o deti, starostlivosti o dospelých a domácim prácam, teda 

neplatenej práci,  týždenne priemerne 2 krát viac času ako zamestnaní muži. V tomto kontexte treba 

vnímať aj opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny, ktoré  by mali podporovať mužov v ich väčšej 

účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň zabezpečili, aby ženy a muži využívali možnosti na 

zosúladenie práce  a rodiny rovnako. Bez takejto podpory sa len reprodukuje neúmerná záťaž žien 

neplatenou prácou. Z uvedených dôvodov sa v analytickej časti správy venujeme podrobnejšie týmto 

fenoménom. 
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VZDELANIE ,  VEDA A VÝSKUM  

Z hľadiska vzdelania prevláda na Slovensku lepšia vzdelanostná úroveň žien. Podľa Sčítania obyvateľov 

v roku 2011 malo z celkovej populácie vysokoškolské vzdelanie 13,3 % mužov a 14,4 % žien. Z 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva malo v roku 2012 vysokoškolské vzdelanie 1. – 3. stupňa 22,5 % 

žien a 17 % mužov; spomedzi pracujúcich 23,6 % žien a 17,1 % mužov.  To sa však neodráža v úrovni 

ich zárobkov, naopak. Najvyšší rodový mzdový rozdiel sa prejavuje pri vysokoškolsky vzdelaných 

mužoch a ženách, a to hlavne v podnikateľskej sfére, kde tento rozdiel je za ženy o štvrtinu nižší ako 

priemerný zárobok mužov. Tento rozdiel poukazuje na fakt, že investícia do vzdelania - ľudského 

kapitálu sa lepšie vypláca a zhodnocuje u mužov ako u žien. Rodový mzdový rozdiel u vysokoškolsky 

vzdelaných odráža najmä horizontálnu segregáciu sektorov založenú na stereotypných predstavách 

o „práci vhodnej pre ženy“, ktoré sa odrážajú pri výbere študijných odborov. Nevyvážené zaťaženie 

žien rodičovskými povinnosťami a iné štrukturálne bariéry znehodnocujú investovanie do 

vzdelania, talentov žien a využívanie ich ľudského kapitálu.  

Podiel študujúcich žien na vysokých školách tvorí dlhodobo viac ako 60 % zo všetkých študujúcich. 

V roku 2012 študovalo na vysokých školách celkovo 74 819 mužov a 114 522 žien.
18

 Aj podiel žien 

absolventiek vysokoškolského štúdia na Slovensku síce prevyšuje už niekoľko rokov podiel mužov 

(64 % ku 36 % v roku 2012), dôležité je však pozrieť sa aj na štruktúru odborov. Medzi 

najlukratívnejšie odbory v zmysle ďalšieho a ľahšieho uplatnenia patria technické a matematické 

odbory (ISCED 5 – 6), ktoré absolvovalo v roku 2011 približne 37 % mužov zo všetkých absolventov 

vysokoškolského štúdia a tento podiel je pomerne stabilný. U žien to bolo iba 11,6 %  z absolventiek 

ISCED 5 – 6 všetkých odborov a podiel  za ostatných  desať rokov variuje medzi 16 – 11 %.
19

 

Vzdelávací systém  je zároveň aj ekonomickým odvetvím trhu práce, vyznačujúceho sa na jednej 

strane  celkovou výraznou prevahou žien - pedagogičiek, ale taktiež hierarchickou štruktúrou: čím 

vyšší stupeň vzdelávania, tým nižší podiel žien - pedagogičiek.  
GRAF 3   

 

ZDROJ: 6  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

Do činnosti výskumu a vývoja je zahrnutý základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny 

vývoj. V oblasti výskumu a vývoja v roku 2012 pracovalo 43,1 % žien z celkového počtu 

zamestnancov v tomto odvetví.  Podľa pracovného zaradenia podiel žien -výskumníčok bol 85,2 %, 

oproti 88 % mužov. Využívanie informačných a komunikačných technológií
20

 každoročne rastie, 

pričom medzi užívateľmi počítača a internetu je podiel žien a mužov vyrovnaný. Podľa výsledkov 

zisťovania v 1. štvrťroku 2012 osobný počítač využívalo každý  deň alebo skoro  každý deň 79,3 %  

žien a 78,2 % mužov. Internet využívalo každý deň alebo skoro každý deň 77,1 % žien a 78,8 % 

mužov.  

                                                      

18 Študujúci na verejných a súkromných školách dennou alebo externou formou so slov. štát. príslušnosťou (Zdroj: Štatistický 

úrad SR, http://www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=1977&m_sso=2&m_so=31&ic=49 ). 

19 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do (novšie dáta nie sú dostupné) 

20 Údaje o využívaní počítačov a internetu sú výsledkom štatistického výberového zisťovania o využívaní informačných a 

komunikačných technológií (IKT)  v domácnostiach a medzi jednotlivcami vo veku 16 - 74 rokov. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do
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PARTICIPÁCIA NA ROZHODOVANÍ  

Medzi základné princípy demokratickej spoločnosti 

patrí požiadavka vytvárať všetkým ľuďom rovnaké 

príležitosti  k uskutočneniu ich pracovných, či 

spoločenských ambícií, a to bez ohľadu na ich 

pohlavie. Ženy  však stále tvoria iba tretinu zo 

všetkých zákonodarcov a riadiacich zamestnancov a 

majú menšinové zastúpenie vo väčšine vrcholových  

orgánov a ústredných orgánov štátnej správy. 

Najvýraznejšie zastúpenie majú na Ústavnom súde 

(ďalej len“ ÚS“) SR, kde zároveň aj funkciu 

predsedníčky ÚS SR vykonáva žena. 

U mužov i žien sa zvyšuje záujem o volené funkcie 

v samospráve a v parlamente, čo sa prejavuje 

rastúcim počtom kandidátov vo všetkých typoch 

volieb. Úspešnosť kandidujúcich žien bola však 

nižšia ako u mužov, ženy sa do verejného života 

zapájajú v podstatne nižšej miere. Najúspešnejšie 

(podielom 38,5 %) boli ženy vo voľbách do 

Európskeho parlamentu, najmenej úspešné boli ženy 

na funkciu predsedu samosprávneho kraja, kde v 

žiadnom kraji neboli zvolené do tejto funkcie. Vo 

voľbách do Národnej rady  Slovenskej republiky v 

marci 2012 kandidovalo celkom 2 967 osôb, z toho 

podiel kandidujúcich žien bol 26,2 %. Miera 

úspešnosti vyjadrená pomerom počtu zvolených 

osôb k celkovému počtu kandidujúcich osôb bola v 

týchto voľbách 4,3 % u žien a 7 % u mužov. Za 

poslancov NR SR bolo zvolených 24 žien (16 %). 

Priemerný vek zvoleného poslanca NR SR bol u mužov 47 a žien 49 rokov. 

Na riadení samosprávneho kraja v pozícii predsedu vyššieho územného celku (VÚC) sa zatiaľ 

nepodieľala ani jedna žena. Podiel žien medzi zvolenými poslancami samospráv na úrovni VÚC a 

samosprávy sa dlhodobo pohybuje na veľmi nízkej úrovni a narastá len veľmi pomaly. Vo všetkých 

voľbách bol podiel zvolených žien o 4 až 5 % nižší, ako ich zastúpenie na kandidátnych listinách. Vo 

voľbách v roku 2013 sa tento trend opätovne potvrdil, keď sa na post predsedu VÚC nedostala žiadna 

žena. 

Do funkcie poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja v novembri 2013 bolo zvolených 15,7 % 

žien.  Funkciu starostu obce, či primátora mesta vykonáva 22,9 % žien a 77,1 % mužov. 

Menšinové zastúpenie žien je výrazné vo väčšine vrcholových a ústredných orgánoch štátnej 

správy. Členom Vlády SR je z 15 členov len jedna žena, z počtu štátnych tajomníkov ženy 

predstavujú 9,1 %. Členmi Bankovej rady NBS sú len muži. Na čele univerzít a vysokých škôl je 14,3 

% žien. V súdnictve je naopak výrazná feminizácia, funkciu sudcu (koncom septembra 

2013) vykonávalo 64,1 % žien a 35,9 % mužov. Čím nižšia je rozhodovacia úroveň súdov, tým vyšší 

je podiel žien medzi sudcami. Na Najvyššom súde SR ženy tvoria 56 % sudcov, na krajských súdoch 

62,9 % a na okresných 66,1 %. Do najvyššej funkcie predsedu Ústavného súdu SR bola zvolená žena. 

Funkciu sudcu na Špecializovanom trestnom súde vykonávajú 2 ženy (15,4 %). 

ZDROJ: 7  ŠÚ SR 

GRAF 4 
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SOCIÁLNE VYLÚČENIE A  RIZIKO CHUDOBY  

O dôsledkoch nižšej ekonomickej nezávislosti žien spôsobenej častejším a dlhším prerušovaním 

plateného zamestnania, nízkym ohodnotením ich práce a vyšším zaťažením neplatenou prácou 

v porovnaní s mužmi vypovedajú nasledovné ukazovatele.  

Ženy na Slovensku sú dlhodobo viac ohrozené rizikom 

chudoby a sociálnym vylúčením ako muži .Vo 

všeobecnosti platí, že s rastúcim počtom detí v domácnosti sa 

zvyšuje aj miera rizika chudoby. Ďalšou rizikovou skupinou 

sú neúplné domácnosti (27,5 %), teda domácnosti jedného 

rodiča s aspoň jedným závislým dieťaťom, z ktorých valnú 

väčšinu tvoria domácnosti vedené ženami.  Na základe EU 

SILC 2012 je však zjavné, že rodové rozdiely v ohrození 

rizikom chudoby sa v ostatnom čase takmer vyrovnali; 

u žien to bolo 13,3 % a u mužov 13,2 %.  Pri posudzovaní 

jednotlivých statusov ekonomickej aktivity sa rodová 

disparita najviac zo všetkých prejavila v kategórii neaktívne 

osoby a osoby staršie ako 65 rokov. Neaktívne osoby – ženy 

boli častejšie vystavené riziku chudoby – 20,3 % ako muži 

15,0 %. Najmenšia rodová disparita sa prejavila v prípade 

pracujúcich, kde miera rizika chudoby pracujúcich mužov 

bola 6,6 % a miera rizika chudoby pracujúcich žien bola 5,6 

%.21 Ak však sledujeme príjem zo zamestnania, pod hranicou 

chudoby sa v roku 2012 ocitlo 23,9 % žien a 18,2 % mužov.22 

Pri odchode do dôchodku a následnom poberaní dôchodku 

vplyvom v priemere nižšieho počtu odpracovaných rokov, 

v priemere nižších dosahovaných zárobkov počas pracovnej 

kariéry, výchovy a starostlivosti o deti, dvojnásobnej záťaže 

neplatenou prácou v domácnosti oproti mužom sa ženy 65 a 

viac ročné ocitajú v riziku príjmovej chudoby 1,5-krát častejšie v porovnaní s mužmi tej istej vekovej 

kategórie. Ženy prevládajú medzi osobami poberajúcimi starobný a pozostalostný dôchodok, muži 

zase medzi predčasnými starobnými a invalidnými dôchodcami. Ženy ešte stále v prechodnom období 

odchádzajú do dôchodku skôr a v priemere sa dožívajú vyššieho veku, čím dôchodok poberajú dlhšie. 

Ženy v roku 2012 v priemere poberali o 22,1 % nižší sólo starobný dôchodok než muži. Rodový 

rozdiel v starobných dôchodkoch s prihliadnutím na starobné dôchodky vyplácané v súbehu s 

vdovským, resp. vdoveckým dôchodkom tento pomer znížil na 15,8 %. Ženy sú výraznejšie zastúpené 

v nižších výškových pásmach sólo starobných dôchodkov, pričom tvorili približne 75,9 % z celkového 

počtu sólo starobných dôchodkov pod hranicou životného minima. 

V ústavných zariadeniach sociálnych služieb je starostlivosť poskytovaná väčšiemu počtu žien 

(o 26,4 %) než mužom. V domovoch pre seniorov je umiestnených žien 2,2-krát viac oproti mužom. 

Muži vo väčšej miere využívajú služby nocľahární (2,4-krát viac než ženy), resocializačných stredísk 

a útulkov. Starnutím a vstupom do dôchodku, napriek odpracovaným rokom a prispievaniu do 

dôchodkového systému,  výchove a starostlivosti o deti,  dvojnásobnej záťaži neplatenou prácou 

v domácnosti v porovnaní s mužmi sa ženy 65 a viac ročné ocitajú v riziku príjmovej chudoby 

a sociálneho vylúčenia  častejšie v porovnaní s mužmi tej istej vekovej kategórie. U dôchodcov boli 

ženy – 9 % vystavené riziku chudoby 1,5 násobne častejšie ako muži 5,9 %. V tomto kontexte 

hovoríme o feminizácii chudoby najmä vo vyššom veku. 

                                                      

21 Zdroj – EU SILC 2012, ŠÚ SR, 2013 

22 Na základe údajov EU SILC 2012  ( zdroj: Ivančíková, Vlačuha, Holubová, 2014, Systém indikátorov rodovej rovnosti a 

metodologické  štandardy ich konštrukcie, Centrum vzdelávania MPSVR SR. Publikácia pripravená v rámci národného 

projektu Inštitútu rodovej rovnosti, finančne podporeného z OP ZaSI (ESF), v tlači. 

GRAF 5  MIERA RIZIKA CHUDOBY PODĽA 

POHLAVIA 

ZDROJ: 8  ŠÚ SR 
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DEMOGRAFIA A ZDRAVIE  

Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej tretine krajín, najmä v 

rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je ich pomer vyrovnaný. V krajinách 

Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 

% obyvateľstva Slovenskej republiky. Pomer pohlaví sa v priebehu života každej generácie mení. 

Rodí sa viac chlapcov ako dievčat, v roku 2013 pripadlo na 1 000 narodených dievčat 1 048 

chlapcov. V priebehu života generácií v našom geografickom prostredí sa zaznamenáva nadúmrtnosť 

mužov, i keď s rôznou intenzitou. V roku 2013 pripadlo na 1 000 zomretých žien 1 065 

zomretých mužov. Okrem biologicky daných faktorov môžu štruktúry podľa pohlavia ovplyvňovať 

procesy migrácie, epidémie, vojny atď., avšak v súčasnej dobe k zásadným zmenám u nás nedochádza. 

Stav rovnováhy oboch pohlaví sa v slovenskej populácii dosahuje okolo 45. roku života generácií, pri 

pokračujúcom procese demografického starnutia obyvateľstva.
23

 

GRAF 6  STREDNÁ DĹŽKA ŽIVOTA 

Ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku než muži, 

stredná dĺžka života pri narodení u žien predstavuje 79,4 

rokov a u mužov 72,5 rokov. V ekonomických vekových 

skupinách muži majú prevahu v predproduktívnej zložke 

(51,3 %), v produktívnej je pomer pohlaví vyrovnaný a v 

poproduktívnej majú výraznú prevahu ženy (62,1 %). 

Priemerný vek je u žien 40,9 a u mužov 37,7 rokov. Pomer 

generácie prarodičov a generácie detí (index starnutia) v 

roku 2012 dosiahol 85,5, čo znamená, že na 100 detí (0-14 

ročných) v súčasnosti pripadá viac ako 85 obyvateľov vo 

veku 65 rokov a starších. Výrazné rozdiely hodnôt indexu 

starnutia sa zaznamenali medzi mužskou a ženskou 

populáciou. V mužskej časti obyvateľstva stále prevláda 

detská zložka, v ženskej časti populácie je situácia opačná, 

na 100 dievčat pripadá 109 žien vo veku 65 a viac rokov. 

Hoci je stredná dĺžka života žien je o 7 rokov dlhšia, než u 

mužov, čaká ich však aj viac rokov prežitých v horšom 

zdravotnom stave.  

 

ZDROJ: 9  ŠÚ SR 

Podľa výberového zisťovania EU SILC v roku 2012 až 34,7 % žien a 25,8 % mužov trpí chronickými 

chorobami alebo stavmi. Svoj zdravotný stav hodnotí ako zlý alebo veľmi zlý 14,9 % žien a 10,8 % 

mužov. Narastá počet diabetikov, pričom žien s týmto ochorením je o 9,5 % viac. Počet prípadov 

tuberkulózy dlhodobo celkovo ubúda, u mužov má však toto ochorenie 1,8-krát väčší výskyt než u 

žien. V počte samovrahov je 5,7-krát viac mužov než žien. V prepočte na 100 tisíc obyvateľov pripadá 

2,9 samovrahýň - žien a 17,4 samovrahov - mužov, aj v počte pokusov o samovraždu sú muži 

dominantnejší. Medzi liečenými užívateľmi drog je 4,5-krát viac mužov oproti ženám.
24

 

Úmrtnosť na najčastejšie príčiny smrti sa dlhodobo výrazne nemení. Najviac, 46,2 % mužov a 60,1 % 

žien zomrelo v roku 2012 na choroby obehovej sústavy. Výrazný je rozdiel v podiele úmrtí medzi 

pohlaviami v strednom veku. Podiel zomretých mužov na CHOS vo veku 25 – 64 rokov je 25 %, 

podiel zomretých žien je 7 %. Veľký rozdiel medzi pohlaviami je v úmrtnosti na vonkajšie príčiny 

úmrtnosti. Kvôli dopravným nehodám, náhodným poraneniam, ale aj úmyselným sebapoškodeniam 

                                                      

23 Štatistický úrad SR, Pohyb obyvateľstva SR v roku 2013, Prvé výsledky 

24  Štatistický úrad SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29763 (novšie údaje nie sú v čase písania správy 

k dispozícii) 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29763
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zomrelo 7,7 % mužov (2 069 mužov) a 2,6 % žien (658 žien). Vysoký podiel zomretých mužov (70 

%) bol vo veku 14 – 64 rokov. 

V oblasti ukazovateľov reprodukčného zdravia (napr. podľa Miléniových rozvojových cieľov) patrí 

Slovensko k európskemu štandardu a túto pozíciu si dlhodobo udržuje, s výnimkou niekoľkých 

ukazovateľov ako dojčenská úmrtnosť, kde Slovensko prevyšuje priemer EÚ o viac ako 1 zomreté 

dieťa do 1 roka veku na 1 000 živonarodených.
25

 Podľa mapy je zjavné, že zvýšený výskyt dojčenskej 

úmrtnosti (až desaťnásobne v porovnaní s hlavným mestom a niektorými inými oblasťami) je 

následkom nižšieho sociálneho statusu matiek resp. rodičov najmä v marginalizovaných komunitách 

a z neho vyplývajúcich znevýhodnení a obmedzení v prístupe alebo nevyužívaní prenatálnej 

zdravotníckej starostlivosti. 

OBRÁZOK 1  DOJČENSKÁ ÚMRTNOSŤ V ROKU 2012 

 

ZDROJ: 10  NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: ZDRAVOTNÍCKA ROČENKA SR ZA ROK 2012 

Znepokojujúci vývoj možno sledovať u iných pohlavne prenosných chorôb, ktorých výskyt 

pomaly pribúda. Napr. v roku 2012 bolo hlásených 1 142 ochorení na pohlavné choroby, čo oproti 

roku 2009 predstavuje vzostup o 96 prípadov, t. j. o 12,2 %, (v rokoch 2009/2010 to bol vzostup o 7,5 

%).  Na tomto počte sa podieľali ženy 420 prípadmi, čo je 36,8%
26

. Najväčší podiel na pohlavných 

chorobách u oboch pohlaví má syfilis. Tento trend možno pripísať aj relatívnemu nedostatku osvety 

a informačných kampaní o predchádzaní pohlavných chorôb a rizikového správania. 

Z hľadiska reprodukčných práv neexistujú závažnejšie právne bariéry ani obmedzenia brániace 

ženám prístup k potrebným službám a prostriedkom ako je antikoncepcia a služby plánovania 

rodičovstva. Odrazom toho je dlhodobý trend narastajúceho počtu používateliek modernej 

antikoncepcie ako zrejme i iných (najmä tzv. prirodzených) metód plánovania rodičovstva, čo má za 

následok aj pozitívny vývoj odrážajúci sa neustálym poklesom umelých prerušení tehotenstva. Od 

roku 2008 však badať obrat a mierny trend poklesu užívateliek, hormonálnej antikoncepcie, pričom 

príčiny nie sú známe. Antikoncepciu v roku 2012 užívalo 304 277 žien (22,4 % žien fertilného veku) 

na Slovensku. Podiel žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu predstavoval 81,1 % a 

vnútromaternicovú antikoncepciu užívalo 16,5 % žien vo veku 15 – 49 rokov. Prípravky hormonálnej 

antikoncepcie a niektoré iné formy modernej antikoncepcie (vnútromaternicové telieska) sú viazané na 

lekársky predpis a s výnimkou  zdravotných dôvodov v medicínsky odôvodnených prípadoch nie sú 

hradené z verejného zdravotného poistenia ani inak dotované v rámci systému sociálnej podpory. 

V gynekologických ambulanciách bolo v roku 2012 evidovaných 64 725 novo evidovaných tehotných, 

ktorým bol vydaný preukaz pre tehotné. Z nich bolo až 20 359 s rizikovým a ohrozeným 

tehotenstvom.  

                                                      

25 Národné centrum zdravotníckych informácií: Zdravotnícka ročenka SR za rok 2010,  

http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2010/1kap.pdf. Do 1 roka zomrelo 344 detí (195 chlapcov a 149 dievčat), s 

negatívnym rozdielom 2 detí (chlapcov zomrelo o 14 menej a dievčat o 12 viac). Mierne sa zvýšila novorodenecká úmrtnosť, 

keď do 28 dní zomrelo medziročne o 29 detí viac (z toho 24 dievčat) a dosiahla hodnotu necelých 3,6 ‰. 
26 Národné centrum zdravotníckych informácií: Zdravotnícka ročenka za rok 2012  

http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2010/1kap.pdf
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TABUĽKA 4  VÝVOJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŽENU 

Rok  Novoprijaté tehotné 

ženy spolu 

Novozistené ohrozené 

tehotenstvá 

% novozistených ohrozených tehotenstiev 

z celkového počtu prijatých tehotných 

žien 

2008  65 301 19 716 30,2 

2009  66 695 24 805 37,2 

2010  77 668 26 610 34,3 

2011  72 142 19 888 27,6 

2012  64 725 20 359 31,5 

ZDROJ: 11  NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: ČINNOSŤ GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ V 

SR 2012 

Počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) naďalej výrazne klesá. Potratom bolo ukončených 16 

362 tehotenstiev ( vrátane mimomaternicových tehotenstiev), čo je o 30  menej ako v roku 2012. V 

roku 2013 bolo evidovaných 7 999 UPT, čo je o 444 menej ako v roku 2012. Počet spontánnych 

potratov (5 248) sa naopak medziročne zvýšil o 76 spontánnych potratov. Úbytok počtu UPT za 

posledných 10 rokov predstavuje 39 %. Zo zdravotných dôvodov bolo nahlásených 14 % umelých 

potratov. Na 1 000 žien v reprodukčnom veku pripadá, rovnako ako v roku 2012, 12 potratov. Index 

umelej potratovosti klesol o 0,7 bodu na hodnotu 14,5 UPT na 100 narodených. Spontánna potratovosť 

je charakterizovaná miernym zvýšením indexu z 9,3 (2012) na 9,5 v roku 2013. V dôsledku ohrozenia 

žien násilím (fyzickým, psychickým, fyzickým aj psychickým) bolo za rok 2013 vykonaných 255 

potratov, čo je o 2 prípady menej ako v roku 2012. V priebehu rokov 2009 – 2013 bolo u žien 

s podozrením na ohrozenie násilím evidovaných celkovo 1 451 potratov ( spontánnych 

a umelých).
27

 

TABUĽKA 5  POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN  S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM V ROKOCH 2009 -2012   

Druh ambulancie 2009 2010 2011 2012 

Všeobecné ambulancie 4 430 2 205 3 424 1028 

Psychiatrické  ambulancie 2 120 1 487 1521 661 

Gynekologické  ambulancie  287 168 183 186 

Spontánne a umelé prerušenia tehotenstva  317 322 300 257 

ZDROJ: 12  NCZI  2009, 2010, 2011,  2012 

 

RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE A KRIMINALITA  

Výsledky prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva o násilí páchanom na ženách
28

 ukázali, že 

SR sa výskytom násilia na ženách približuje priemeru EÚ. 23% respondentiek zo SR uviedlo, že 

zažilo v dospelom veku fyzické alebo sexuálne násilie zo strany partnera (priemer EÚ 22%), zo strany 

akéhokoľvek muža to bolo až 34% (EÚ priemer 33). Výskyt násilia v ostatnom roku zo strany partnera 

bol u 6% žien, zo strany akéhokoľvek muža 10%. Za znepokojujúce považujeme výsledky výskumu aj 

v oblasti pomoci obetiam, nakoľko iba 8% žien kontaktovalo políciu a iba čosi viac ako štvrtina (27%) 

žien pozná aspoň jednu inštitúciu, ktorá poskytuje pomoc ženám ohrozeným násilím.  40% 

slovenských žien zažilo počas svojho dospelého veku sexuálne obťažovanie, z toho 22% závažnejšiu, 

teda neverbálnu formu sexuálneho obťažovania.  

Políciu kontaktovala iba necelá pätina obetí týrania – 19 %. Najčastejšími dôvodmi kontaktovania 

bola potreba pomoci (70,8 %) a snaha zabrániť opakovaniu (50 %). Tretina obetí kontaktovala políciu 

z dôvodu želania, že páchateľ bude potrestaný.
29

 

                                                      

27 Národné centrum zdravotníckych informácií, 2013, Potraty v SR 2013 

28 European Union Agency for Fundamental Rights:  Survey data explorer - Violence against women survey, 

http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php 
29 Holomek – Košecká: Výskum obetí kriminality na Slovensku, 2012, predbežné údaje, Paneurópska vysoká škola práva, 

Bratislava  

http://fra.europa.eu/en
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Za trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208 Trestného zákona) bolo v roku 2012 

právoplatne odsúdených 116 páchateľov, z nich 108 mužov. Za trestné činy so sexuálnym motívom 

bolo celkom právoplatne odsúdených 350 osôb, čo je 1 % z počtu právoplatne odsúdených. Uvedené 

údaje neodrážajú skutočnú realitu súčasnej kriminality obyvateľstva. Pri trestných činoch proti životu 

a zdraviu a činoch so sexuálnym motívom možno roky hovoriť o latentnej trestnej činnosti, keď 

nezriedka obeťami sú osoby, ktoré sú buď na páchateľa odkázané alebo sú v jeho priamej starostlivosti 

(deti, manželka, súrodenci, rodičia, družka a pod.), ktoré nie sú schopné samostatného konania alebo 

im v samostatnom konaní bráni presvedčenie, že konanie páchateľa zavinili alebo vyprovokovali 

svojim správaním, pocit hanby, pocit strachu pred odsúdením okolím, v ktorom žijú alebo 

presvedčenie, že aj tak im nikto nemôže pomôcť. Poškodení sa často obávajú splnenia vyhrážok voči 

ich zdraviu alebo životu, alebo voči zdraviu a životu ich blízkych. Aj z týchto dôvodov je ťažké získať 

reálny obraz o domácom násilí a týraní blízkej a zverenej osoby. 

Vzhľadom na  reálnu prevalenciu je  počet vykázaní  násilnej osoby zo spoločného obydlia podľa § 

27 zákona o Policajnom zbore nízky. Ročne ide od 230 – 280 vykázaní,  v 98 % ide  o mužov a 76 

% tvoria  intímni partneri poškodených žien. Efektivita  vykázania pri súčasnom nastavení (48 

hodinová lehota)  ako nástroja  stabilizácie ženy a ďalšieho riešenia  prípadu násilia je otázna 

vzhľadom na nízky počet návrhov na predbežné opatrenia  a ešte nižšieho počtu ich vydaní súdmi.  

TABUĽKA 6  CELKOVÝ POČET OBETÍ (2008  –  2013) VYBRANÝCH NÁSILNÝCH A MRAVNOSTNÝCH TRESTNÝCH 

ČINOV ZA OBDOBIE ROKOV 2008  –  2013 

 2008 2009 2010 2011   2012 2013 

násilná kriminalita 

vraždy 

z toho ženy 

94 

24 

78 

32 

82 

31 

88 

31 

63 

18 

78 

23 

lúpeže na osobách 

z toho ženy 

1217 

353 

1078 

366 

908 

307 

671 

260 

764 

253 

637 

203 

týranie blízkej osoby a zverenej  osoby 

z toho ženy 

497 

377 

371 

277 

279 

207 

343 

246 

284 

209 

268 

184 

mravnostná kriminalita 

znásilnenie (iba ženy obete) 

z toho ženy 

152 

152 

142 

142 

117 

117 

150 

150 

88 

88 

91 

91 

sexuálne zneužívanie 

z toho ženy 

387 

333 

396 

225 

369 

309 

542 

437 

497 

412 

482 

414 

obchodovanie s ľuďmi  

z toho ženy 

11 

9 

9 

7 

9 

4 

19 

8 

23 

13 

11 

5 

 ZDROJ: 13  ODBOR SPRÁVY INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV POLÍCIE PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU  

Medzi páchateľmi trestných činov výrazne prevládajú muži, a to vo všetkých hlavných druhoch 

trestnej činnosti, s výnimkou trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, kde je podiel žien 

oproti mužom o dve pätiny vyšší. Podiel žien na trestnej činnosti v SR sa v roku 2012 oproti 

predchádzajúcemu roku znížil o 0,7 p.b., na 14,8 %. Dominantný podiel mužov sa prejavil v prípade 

trestných činov, ako sú znásilnenie a sexuálne násilie, úkladné vraždy, týranie blízkej a zverenej 

osoby, nebezpečné vyhrážanie a pod. 

Ženy boli najčastejšie odsúdené za hospodársku trestnú činnosť, podvod, spreneveru, úverový podvod, 

skrátenie daní a poplatkov, ostatné krádeže (podiel 47,4 % ich trestnej činnosti). U odsúdených mužov 

tiež prevládali trestné činy proti majetku (32,9 %). Za trestné činy proti rodine a mládeži bolo 

odsúdených 73,5 % mužov, oproti 26,5 % žien. Za trestné činy proti životu a zdraviu bolo 

odsúdených 10,1 % žien a 89,9 % mužov. Z počtu odsúdených recidivistov ženy tvorili necelú 

desatinu ich počtu. Z hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania odsúdených, u žien podielom 41 % 

prevládalo základné vzdelanie, u mužov stredoškolské bez maturity (37,9 %).
30

 

                                                      

30 Štatistický úrad SR, Gender 2013 
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SÚHRN INDIKÁTOROV RODOVEJ ROVNOSTI   

TABUĽKA 7  SÚHRN INDIKÁTOROV RODOVEJ ROVNOSTI   

Indikátor 
Ženy Muži 

Rodový 

rozdiel 

SK 
EÚ-

28 
SK 

EÚ-

28 
SK 

EÚ-

28 

Miera zamestnanosti (v %,  20 – 64 rokov, 2013,ŠÚ SR a  Eurostat) 57,8 62,3* 72,2 74,5* 14,4 -12,2 

Miera zamestnanosti (v %,  15 – 64 rokov, 2013, ŠÚ SR a Eurostat) 53,3 58,5* 66,4 69,6* 13,1 -11,1 

Miera zamestnanosti mladých (v %, 15 – 24 rokov, 2013, ŠÚ SR a 

Eurostat) 
16,2 30,7* 24,5 34,7* 8,3 - 4 

Miera zamestnanosti starších (v %, 50 – 64 rokov, 2013, ŠÚ SR) 48,7 n.a. 62 n.a. 13,3 n.a. 

Miera nezamestnanosti  (v %, všetky vekové skupiny, 2013, 

Eurostat) 
14,5 10,9 14 10,9 -0,5 0 

Miera nezamestnanosti mladých (v %, 15–24 rokov, 2013, ŠÚ SR) 31,6 n.a. 34,9 n.a 3,3 n.a. 

Miera nezamestnanosti starších (v %, 50 – 64 rokov, 2013, ŠÚ SR) 12 n.a. 11,1 n.a -0,9 n.a. 

Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme  (v %, 2012, Eurostat) 21,5% 
16,4

% 

Rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme  (priemerná hodinová 

mzda)  (v EUR, 2013, Trexima) 
4,81 n.a. 5,86 n.a 17,9% n.a. 

Priemerná hodinová mzda v nepodnikateľskej sfére  (v EUR, 2013, 

Trexima) 
4,88 n.a. 5,48 n.a 11% n.a. 

Priemerná hodinová mzda v podnikateľskej sfére (v EUR, 2013, 

Trexima) 
4,78 n.a. 5,92 n.a 19,2% n.a. 

Rodová distribúcia neplatenej práce  rodičov detí do 6 rokov 

(hod./týždeň,  ISSP 2012) 
59,8 n.a. 27,9 n.a 

31,9 

hod/týž 
n.a. 

Celková dotácia platenej a neplatenej práce rodičov detí do 6 rokov  

(hod./týždeň,  ISSP 2012) 
99,3 n.a. 74,6 n.a 

24,7 

hod/týž 
n.a. 

Rozdiel v mierach zamestnanosti 20 – 49 ročných žien s deťmi od 0-

6 rokov veku  a bez deti ( v p.b., 2012, EC) 
-31,8** -9,7** 

Rozdiel v mierach zamestnanosti  20 – 49 ročných mužov s deťmi od 

0-6 rokov a bez detí (v p.b.,  2012, EC) 
 12,2** 11,4** 

Podiel absolventov vysokých škôl ( v %, 2012, všetky školy a všetky 

formy štúdia, MŠVVaŠ SR) 
64 n.a. 36 n.a. 28 n.a. 

Miera rizika príjmovej chudoby (v %, 2012, EU SILC, Eurostat) 13,3 17,6 13,2 16,3 0,1 1,3 

Miera rizika príjmovej chudoby starších (v %, 65 a viac rokov, 

2012, EU SILC, Eurostat) 
9 16,4 5,9 12,1 3,1 0 

Miera rizika  príjmovej chudoby neúplných rodín (v %, najmenej 1 dieťa, 2012, EU SILC, Eurostat) 27,5 34,2 

Miera rizika príjmovej chudoby jednočlennej domácnosti (v %, 2012, 

EU SILC, Eurostat) 
17,5 25,8 23,5 24,8 6 -1 

Miera rizika chudoby z príjmu zo zamestnania ( v %, 2012, EU SILC) 23,9 n.a. 18,2 n.a. 5,7 n.a. 

Miera pretrvávajúcej príjmovej chudoby (v %, 2011, EU SILC, 

Eurostat) 
8 10,1 7,6 9,1 0,4 1 

Miera materiálnej deprivácie (v %,4 a viac položiek, 2012, EU SILC, 

Eurostat) 
10,8 10,2 10,1 9,6 0,7 0,6 

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia (v %, 2012, EU SILC, 

Eurostat) 
21,3 25,7 19,7 23,8 1,6 1,9 

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia  starších (v %, 65+ 

rokov, 2012, EU SILC, Eurostat) 
19 21,7 11,9 16,3 7,1 5,4 

Priemerná mesačná výška sólo starobných dôchodkov ( v EUR,  2012, 

Sociálna poisťovňa) 
333,4 n.a. 

427,
8 

n.a. 22% n.a. 

Stredná dĺžka života pri narodení (v rokoch, 2012, ŠÚ SR) 79,45 82,4 
72,4

7 
76,8 

6,98 

rokov 

5,6 
rokov 

Prípady pracovnej neschopnosti pre pracovné úrazy na 100 obyv. 

(2012, ŠÚ SR) 
0,25 n.a. 0,5 n.a. n.a. n.a. 

Samovraždy na 100 000 obyvateľov  ( 2011, ŠÚ SR) 2,9 n.a. 17,4 n.a. n.a. n.a. 

Politická participácia na  európskej úrovni (v %, Európsky 

parlament, 02/2014, EC) 
38 36 62 64 24 -28 

Politická participácia na národnej úrovni (v %,  národné parlamenty, 

02/2014, EC) 
19 27 81 73 62 -46 

Politická participácia v národných vládach (v %, 02/2014, EC) 7 28 93 72 86 -44 
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Politická participácia vo vedení regionálnych zastupiteľstiev (v %, 

02/2014, EC) 
0 14 100 86 100 -72 

Politická participácia na regionálnej úrovni ( v %,  regionálne 

zastupiteľstvá, 02/2014, EC) 
16 32 84 68 68 -36 

Politická participácia na úrovni miest a obcí  - primátori/ky a 

starostovia/tky  (  v %, 07/2013, EC) 
22 14 78 86 56 -72 

Politická participácia - vedenie politických strán s najmenej 5% miest 

v nár. parlamentoch ( v %, 04/2013, EC) 
0 12 100 88 100 -76 

Miera participácie na riadení v najväčších firmách kótovaných na 

burze (v %, 10/2013, EC) 
24 26 76 74 52 -48 

Rodová skladba najvyššieho súdu (v %, 08/2013, EC) 54 35 46 65 -8 -30 

Vysvetlivky: 

Rodový rozdiel = hodnoty mužov mínus hodnoty žien, v percentuálnych bodoch (p. b.), ak nie je uvedené inak. 

* rok 2012, ročný priemer 

n.a. = nedostupný údaj 

ISSP = International Social Survey Programme, Slovensko 2012 

** rozdiel v percentuálnych bodoch medzi ženami/mužmi s deťmi a ženami/mužmi bez detí  

Riziko príjmovej chudoby = príjem pod hranicou 60% mediánu národného disponibilného príjmu po sociálnych transferoch  

EC = Databáza Európskej komisie Muži a ženy v riadiacich pozíciách 

 

 

Kompozitné ukazovatele rodovej rovnosti  

Európsky inštitút rodovej rovnosti (ďalej len „EIGE!) v júni 2013 predstavil Index rodovej rovnosti 

(ďalej len „GEI“)
31

 pre Európsku úniu. Inštitút vypracoval GEI na návrh Európskej komisie. GEI 

sleduje a porovnáva situáciu rodovej rovnosti v niekoľkých kľúčových oblastiach, ktoré EIGE 

rozdelilo do kategórií práca, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie. Téme rodového násilia sa venovali 

samostatne vzhľadom na odlišnú perspektívu. Prvý index rodovej rovnosti pre EÚ ohodnotil každý 

členský štát. Najlepšie dopadli severské krajiny, Slovensko sa spolu s Talianskom umiestnilo na 4. 

mieste od konca.  

Únia ako celok dopadla najlepšie v kategórii Zdravie, kde sa merali rozdiely medzi ženami a mužmi 

v statuse a prístupe k zdravotníckym štruktúram – skóre EÚ bolo 90,1, Slovenska 85,8. Naopak, 

najmenší pokrok v rodovej rovnosti potvrdili odborníci z EIGE v oblasti politickej a ekonomickej 

rozhodovacej moci, kde bolo priemerné skóre celej EÚ na úrovni 38. Najmenej rodovo vyvážené 

zastúpenie je v predstavenstvách najväčších kótovaných spoločností, tu bolo priemerné skóre Únie len 

23,3 %. Slovensko ale z tohto pohľadu vyšlo nadpriemerne. Zatiaľ čo skóre rodovej rovnosti EÚ 

z pohľadu ekonomickej moci bol 29, na Slovensku to bolo 34,4. Ako vyplýva z Indexu rodovej 

rovnosti, najslabším článok na Slovensku je rodová ne/rovnováha časového rozdelenia aktivít 

pracovného a súkromného života, zaťaženie medzi povinnosťami v práci, starostlivosti o domácnosť 

a rodinu, ale tiež sociálnych aktivít, v kultúrnej, charitatívnej a inej voľno časovej oblasti. Zatiaľ 

čo Holandsko získalo skóre na úrovni 71,3, Slovensko spolu s Rumunskom len 17,8. 

Neuspokojivé je aj umiestnenie SR v rámci ukazovateľa Svetového ekonomického fóra o rodových 

rozdieloch (Gender Gap Index)
32

, kde sa Slovensko umiestnilo na nelichotivom 74. mieste, pričom 

úroveň samotného indexu za SR sa od roku 2000 vôbec nezmenila. 

TABUĽKA 8  SÚHRNNÉ INDEXY – UMIESTNENIE SR 

 Skóre Poradie 

SR 

Počet zúčastnených  

krajín 

Miera 

Index rodovej rovnosti ( 2012, EIGE,  

údaje z roku 2010) 

40,9 24.  EÚ-27 1 = nerovnosť, 100  = 

rovnosť  

Gender Gap Index (  2013, Svetové 

ekonomické fórum ) 

0,686 74. 136 0,00 = nerovnosť; 1,00 = 

rovnosť  

Gender Inequality Index ( 2012, UNDP) 0,171 32. 148 0 = rovnosť, 1 = nerovnosť 

                                                      

31 http://www.gender.gov.sk/?p=2717m  http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/unia-je-v-rodovej-rovnosti-na-polceste-

slovensko-na-chvoste-021189#sthash.4fow3ud7.dpuf 

32 http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2013 

http://www.gender.gov.sk/?p=2717m
http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2013


19 

 

2. ANALYTICKÁ ČASŤ:  

RODOVÁ ROVNOSŤ,  RODINA A ZOSÚLAĎOVANIE 

PRACOVNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA 

2.1 FORMY A PREMENY RODINY  

Inštitúcia rodiny prechádza mnohými premenami. Pre súčasnosť sú typické premeny najmä v roliach 

členov rodiny (ustupuje dominantné postavenie otca, matky sa viac venujú profesijnej kariére), vo 

funkciách (socializačno-výchovnú čiastočne preberajú školy a ďalšie inštitúcie) a vo veľkosti rodiny. 

Zmeny v rodinnom správaní sa prejavujú v odkladaní zakladania rodiny, zániku širších rodinných 

zväzkov, k vzniku tzv. malých rodín, založených len na zväzkoch priamej príbuznosti a pod. Ženy aj 

muži vstupujú do prvého manželstva v neskoršom veku, tiež sa zvyšuje priemerný vek žien pri prvom 

pôrode. V súčasnosti ženy na Slovensku rodia svoje prvé dieťa v priemere ako 27-ročné. Proces 

vzdelávania sa matiek sa s požiadavkou trhu práce na vyššiu kvalifikáciu zamestnancov taktiež 

predlžuje. Podiel vysokoškolsky vzdelaných matiek vzrástol z 11 % v roku 2001, na 32,6 % v roku 

2012. Zvyšovanie priemerného veku žien pri pôrode signalizuje stále prebiehajúce zmeny v rodinnom 

a reprodukčnom správaní spojené s druhým demografickým prechodom.
33

 

Jedným z dôsledkov procesu rozvodovosti je transformácia modelu rodiny z tradičného 

manželstva na jej rôzne formy a podoby. V roku 2012 bolo rozvodom ukončených približne 33 % 

manželstiev
34

; rozvody viac iniciujú ženy, ktoré podali 65,9 % návrhov na rozvod. Podiel rozvedených 

manželstiev s maloletými deťmi postupne klesol zo 68,1 % v roku 2001, na 61,8 % v roku 2012. Stúpa 

podiel rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva, kedy už sú deti nezávislými. V priemere na jedno 

rozvedené manželstvo pripadá 1,5 maloletých detí, pričom na čele jednorodičovských rodín sú v 

prevažujúcej miere ženy.
35

 

Z hľadiska rodinného stavu v manželstve žije 41,7 % obyvateľov SR, podiel vydatých žien (40,9 %) je 

nižší, ako podiel ženatých mužov (42,6 %). Zvyšuje sa tolerancia k iným formám partnerského 

spolužitia. Mimomanželská plodnosť si aj v roku 2012 zachovala rastúci trend, mimo manželstva 

sa narodilo 35,4 % živých detí.. 

Starostlivosť o deti a domácnosť je na Slovensku najčastejším dôvodom ekonomickej neaktivity 

žien v produktívnom veku. V roku 2012 bolo z dôvodu starostlivosti o dieťa a domácnosť ekonomicky 

neaktívnych 188,2 tis. žien, ale iba 16 tis. mužov.  

Zamestnanosť žien výrazne zaostáva za zamestnanosťou mužov: Slovensko má spomedzi členských 

štátov EÚ siedmu najnižšiu zamestnanosť žien a piaty najvyšší rodový rozdiel v zamestnanosti. 

Najväčšia rodová priepasť sa dlhodobo prejavuje u skupín vo veku 25 až 34 rokov. V roku 2012 

zaostávala miera zamestnanosti žien vo veku 25-29 rokov o 21,1 a vo veku 30-34 rokov až o 26,9 

percentuálnych bodov. Rodové nožnice v miere zamestnanosti roztvára v tejto etape starostlivosť žien 

o deti. Porovnanie roku 2012 a 2004 naznačuje prehĺbenie zaostávania, nie stieranie rozdielu.  

Dopady rodičovstva sú na ženy a mužov Slovenska výrazne rozdielne. U žien s dieťaťom vo veku 

20-49 rokov oproti ženám bez detí miera zamestnanosti klesá o viac ako 30 p.b., otcom sa oproti 

bezdetným mužom zamestnanosť zvyšuje približne o 12 p.b. Takýto „efekt rodičovstva“ sa prejavuje 

takmer vo všetkých krajinách EÚ, na Slovensku je ale extrémne silný. Dôvody efektu rodičovstva na 

zamestnanosť žien môžu byť rôzne, od nedostatku služieb starostlivosti o deti, resp. služieb 

požadovanej kvality a ich dostupnosti, cez nerovný prístup k ženám s malými deťmi, zlú celkovú 

situáciu na trhu práce, malých šancí na flexibilnú prácu alebo nevýhodnosť takéhoto riešenia, cez 

nastavenie podpory rodičom malých detí, až po hodnotové preferencie v otázke starostlivosti o deti.  

                                                      

33 Štatistický úrad SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29761 
34 tamtiež 
35 tamtiež 
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Dlhý čas mimo aktívnej participácie na trhu práce pre starostlivosť o deti má negatívne dopady na 

kariéru žien: v podobe zvýšenia nezamestnanosti žien v čase návratu na trh práce po ukončení 

rodičovskej dovolenky, vykonávania práce pod dosiahnutou kvalifikáciou, horšieho postavenia na trhu 

práce a sociálnej situácie žien vo vyššom veku (vykonávanie menej kvalitných a nestabilných 

pracovných pozícií, nižšie pracovné odmeny a následne nižšie dôchodky a pod.). Negatívny vplyv na 

zamestnanosť má aj prerušenie pracovnej kariéry z dôvodu starostlivosti o iné závislé osoby. Tento jav 

nemá však v súčasnosti taký rozsah, aký sa prejavuje pri starostlivosti o deti; s prehlbovaním starnutia 

populácie sa však očakáva rast vplyvu tohto faktora. 

Flexibilné formy práce a úpravy pracovného času, ktoré by mohli napomôcť zamestnanosti ľudí 

s rodičovskými povinnosťami, sú na Slovensku využívané iba minimálne, napriek tomu, že právny 

poriadok SR ich umožňuje. Podiel práce na čiastočný úväzok patrí u žien i u mužov k najnižším v EÚ. 

Hoci Slovensko v zamestnanosti zaostáva už v priemernom vyjadrení, niektoré skupiny populácie sú 

podľa vylúčenia z trhu práce v podstatne horšej situácii ako priemer. Extrémne vylúčenie zažívajú 

obyvatelia rómskej národnosti, obzvlášť v priestorovo vylúčených lokalitách. Mimoriadne nepriaznivé 

hodnoty dosahujú rómske ženy – aj v porovnaní s rómskymi mužmi.  

K zlému výsledku Slovenska v ekonomickej aktivite, zamestnanosti a ekonomickej nezávislosti žien 

negatívne prispieva aj nedostatok služieb starostlivosti o deti. Záujem o služby starostlivosti je trvalo 

vyšší ako ponuka a situácia v dostupnosti sa výraznejšie nezlepšuje. Od naplnenia Barcelonského cieľa 

zameraného na deti do 3 rokov (podiel detí navštevujúcich predškolské zariadenie 33 %) má 

Slovensko veľmi ďaleko a v porovnaní krajín zaujíma posledné priečky, za deti vo veku od 3 rokov do 

veku povinnej školskej dochádzky (cieľových 90 %), je Slovensko na 8. priečke od konca.  

Kvalitná a finančne dostupná starostlivosť o deti podporuje účasť rodičov na trhu práce a deťom 

poskytuje lepšie životné príležitosti, prejavujú sa ale problémy z hľadiska dostupnosti, prístupu, aj 

spôsobilosti a voľby rodičov. Najzraniteľnejšie rodiny (s viacerými deťmi, osamelí rodičia, rómske 

rodiny z vylúčeného prostredia) majú všeobecne nižšiu mieru účasti v dôsledku obmedzenej priestorovej 

dostupnosti a prístupu, finančnej dostupnosti, spôsobilosti a rodičovskej voľby.  

Skúsenosti mnohých krajín naznačujú, že okrem zabezpečenia služieb starostlivosti o deti a 

rodičovskej dovolenky je účelné vytvoriť možnosť dovolenky na opatrovanie pre otcov. Viaceré 

štáty zaviedli „otcovské kvóty“, t.j. neprenositeľných mesiacov rodičovského voľna vymedzených iba 

pre otcov, čo sa viaže s pozitívnymi efektmi. Slovensko takúto možnosť nepozná. 
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2.2 PREHĽAD A REKAPITULÁCIA ZÁVÄZKOV  

ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ 

Základný rámec pre opatrenia v oblasti  zosúlaďovania práce a rodinného života bol na pôde 

Európskej únie (ďalej len „EÚ“ resp. ES) položený už v jeho začiatkoch; rodová rovnosť sa spomína 

už v zakladajúcich zmluvách o ES (napríklad rovnaké odmeňovanie za prácu).  

Pre konkrétne politiky zosúlaďovania práce a rodinných povinností sa stalo významným medzníkom 

Odporúčanie Rady EÚ o starostlivosti o deti z 31. marca l992 (92/241/EHS),
36

 ktoré definovalo 

„starostlivosť o dieťa“ ako široký koncept, ktorý môže zahŕňať poskytovanie služieb starostlivosti 

o deti zodpovedajúcich potrebám detí, príspevok alebo špeciálnu dovolenku pre rodičov, ako aj 

vytváranie prostredia, štruktúr a organizácie práce prispôsobených rozdeleniu pracovných, rodinných 

a výchovných zodpovedností za starostlivosť o deti medzi ženy a mužov.  

V priebehu 90. rokov sa zosúladenie rodinného, súkromného a pracovného života stalo základným 

pilierom európskych politík zamestnanosti. Dôležitý krok v presadzovaní týchto politík predstavovalo 

na úrovni EÚ prijatie Smernice o rodičovskej dovolenke v roku 1996,
37

 ktorá stanovila pre členské 

štáty povinnosť implementovať politiku zamestnanosti ústretovú k rodinám. Rodičia – matky i otcovia 

– získali nárok na voľno z práce pri narodení dieťaťa. Zámerom danej smernice tiež bolo zvýšiť 

možnosti zosúladenia  pracovného a rodinného života a vyváženejšej deľby práce medzi ženami 

a mužmi. Smernica bola v roku 2010 v rámci lisabonského procesu revidovaná,
38

 nová smernica 

garantuje minimálne štyri mesiace rodičovského voľna pre rodičov po narodení alebo adoptovaní 

dieťaťa, pričom je jeden mesiac neprenosný – určený pre druhého z rodičov (spravidla pre otcov) so 

zámerom podporiť otcov, aby čerpali toto voľno. Súčasne dáva rodičom právo na zmenu pracovného 

režimu po návrate z rodičovskej dovolenky do zamestnania a na uvoľnenie z práce z vážnych 

rodinných dôvodov. 

Počas deväťdesiatych rokov a neskôr boli prijaté viaceré ďalšie smernice zabezpečujúce rovnaké práva 

žien a mužov v zamestnaní i v prístupe k tovarom a službám.
39

 Pre oblasť zosúlaďovania práce 

a rodiny je dôležitá Smernica Rady 96/97/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s 

mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia a Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 

zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie), 
ale tiež Smernica 2003/88/EC o pracovnom čase (limituje priemerný pracovný týždeň na 48 hodín) 

a Smernica 97/81/EC o práci na skrátený úväzok (zakazuje diskrimináciu pracovníkov na skrátený 

úväzok a garantuje prechod z plného úväzku na skrátený a naopak). Význam problematiky 

podčiarkuje fakt, že Európska komisia uznala harmonizáciu a vyváženie práce a rodiny za kľúčový 

indikátor kvality zamestnania.  

Na obdobie 2000 – 2010 sa hlavným rámcom politík zosúlaďovania práce a rodiny stala Lisabonská 

stratégia.
40

 Lisabonský summit v máji 2000, ktorý popri ekonomickom raste položil rovnaký dôraz aj 

                                                      

36 Odporúčanie Rady 92/241/EHS z 31. marca l992 o starostlivosti o deti. Rada EÚ, Barcelona 1992. 

37 Rámcovú dohodu o rodičovskej dovolenke uzavreli európske medziodvetvové organizácie sociálnych partnerov (ETUC, 

UNICE a CEEP) 14. decembra 1995 a do účinnosti ju uviedla Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o Rámcovej dohode o 

rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC. Smernica významne prispela k tomu, že pracujúcim rodičom 

v členských štátoch sa vďaka opatreniam v súvislosti s dovolenkou zlepšili možnosti na zosúladenie pracovných a rodinných 

povinností. 
38 Nahradila ju Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej 

dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES. 
39 Zoznam smerníc pozri na: http://www.gender.gov.sk/?page_id=787.  
40 S cieľom pre oblasť zamestnanosti – zvýšiť zamestnanosť žien na 60 %. 

http://www.gender.gov.sk/?page_id=787
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na udržanie sociálnej kohézie,
41

 uznal dôležitosť tejto agendy a zdôraznil význam podpory všetkých 

aspektov rodovej rovnosti vrátane zosúladenia pracovného a rodinného života.  

Na Lisabonský summit nadviazala Rezolúcia Rady EÚ prijatá na stretnutí ministrov zamestnanosti 

a sociálnej politiky 29. júna 2000, ktorá vyzvala k vyváženej účasti žien a mužov na rodinnom 

a pracovnom živote.
42

 Rezolúcia zdôraznila, že dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí žien a 

mužov znamená na jednej strane vyrovnávať znevýhodnenia, ktorým čelia ženy pri vstupe a pri účasti 

na trh práce, a na strane druhej aj nevýhody mužov, ktorým musia čeliť pri participácii na rodinnom 

živote. Takéto rodové znevýhodnenia označila za výsledok prežívajúcich vzorcov konštruovaných na 

stereotypnej predstave, že ženy zodpovedajú predovšetkým za neplatenú prácu súvisiacu so 

starostlivosťou o rodinu a platená práca je výsostnou zodpovednosťou mužov. Ministri vo vyhlásení 

deklarovali, že vyvážená účasť žien a mužov na trhu práce a v rodinnom živote je pre rozvoj 

spoločnosti podstatná; zároveň uznali materstvo, otcovstvo a práva detí za základné hodnoty, ktoré 

musí zabezpečiť Európske spoločenstvo i členské štáty. 

Následne Rada EÚ v Barcelone definovala v roku 2002 jednu z ciest dosahovania zámerov v oblasti 

zosúlaďovania práce a rodiny a odstraňovania prekážok zamestnanosti žien – poskytovanie služieb 

starostlivosti o deti. Predstavitelia krajín EÚ sa v záveroch zo zasadnutia Rady zhodli na cieľoch 

v oblasti starostlivosti o deti, ktoré sa stali súčasťou Lisabonskej stratégie. Sú to nasledovné úlohy: 

zaručiť dostupnosť, cenovú prijateľnosť a vysokú kvalitu starostlivosti o dieťa; poskytovať 

starostlivosť 90 % detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky a 33 % detí 

mladších ako tri roky.
43

 Odvtedy sú známe ako „barcelonské ciele“ o zariadeniach starostlivosti o deti 

a ich dosahovanie predstavuje základ politík zameraných na zosúladenie  pracovného, súkromného a 

rodinného života na úrovni EÚ aj členských štátov.  

Dôležitosť zosúladenia pracovného a rodinného života ako základný predpoklad ekonomickej 

nezávislosti žien a rovnosti medzi ženami a mužmi sa odrazila v Pláne uplatňovania rovnosti žien 

a mužov 2006 – 2010
44

 a v Európskom pakte pre rodovú rovnosť.
45

 V dokumentoch sa zlepšenie 

zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života stalo jednou zo šiestich priorít politík 

rodovej rovnosti, pri ktorej sa zdôraznili tri okruhy nástrojov. Prvým sú pružné pracovné podmienky 

pre ženy i mužov: „Politiky zosúladenia pomáhajú vytvoriť pružné hospodárstvo a zlepšujú kvalitu 

života mužov i žien. Pomáhajú ľuďom vstúpiť na trh práce a udržať sa na ňom, pričom využívajú úplný 

potenciál pracovnej sily a musia byť rovnako dostupné pre ženy i mužov. Pružné pracovné podmienky 

zlepšujú produktivitu, zvyšujú uspokojenie z práce a prispievajú k dobrému menu zamestnávateľov.“  

Druhý okruh nástrojov bol zameraný na zlepšenie služieb starostlivosti, okrem služieb starostlivosti o 

deti sa zdôrazňujú aj služby starostlivosti o starších ľudí a o ľudí so zdravotným postihnutím. 

Posledný, tretí okruh nástrojov sa venoval podpore mužov pri plnení rodinných povinností: „...aby 

muži odchádzali na rodičovskú a otcovskú dovolenku a aby sa o nárok na dovolenku delili so ženami.“ 

                                                      

41 Jedným z hlavných záverov Lisabonského summitu štátov ES bolo postupné vytváranie Európy založenej na ekonomike 

súťaže a na dynamických vedomostiach. Načrtol nový európsky sociálny model, v ktorom má rovnakú dôležitosť 

ekonomická politika, politika zamestnanosti a sociálna politika; tento trojuholník sa vzájomne dopĺňa a žiadna časť nemôže 

úspešne fungovať bez prepojenia na ostatné dve súčasti. Sociálnej politike dal summit širší rozmer – chápe sa nie len ako 

„záchranná súčasť rozvoja ekonomiky“, ale ako priamy produktívny faktor ekonomického rastu.  V tomto sociálnom modeli 

nejde len o vytváranie nových pracovných príležitostí, ale o tvorbu „dobrého pracovného miesta“, s ktorým by bol spokojný 

zamestnanec aj zamestnávateľ. 
42 Resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy Meeting within the Council of 29 June 

2000 on the balanced participation of women and men in family and working life. Official Journal C218 z 31.7.2000 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:218:0005:0007:EN:PDF).  
43 Presidency Conclusions – Barcelona European Council, 15 and 16 March 2002. SN 100/1/02 REV 1 

(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf).  

44 Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010. SEK(2006) 275.  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, 

Rade, Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Brusel, 1. marca 2006 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SK:PDF).  
45 Závery Predsedníctva o Európskom pakte pre rodovú rovnosť. 7775/1/06/REV 1. Brusel, január 2006 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207775%202006%20REV%201&r=h

ttp%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F06%2Fst07%2Fst07775-re01.en06.pdf).  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:218:0005:0007:EN:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SK:PDF
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207775%202006%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F06%2Fst07%2Fst07775-re01.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207775%202006%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F06%2Fst07%2Fst07775-re01.en06.pdf
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V roku 2007 sa na úrovni EÚ význam politík zameraných na zosúlaďovanie pracovného a 

súkromného života explicitne deklaroval aj v súvislosti s cieľmi v oblasti demografickej obnovy
46

 a 

v kontexte politík aktívneho začleňovania.
47

 V súvislosti s chudobou a sociálnym vylúčením extrémne 

či viacnásobne znevýhodnených skupín sa zdôraznila potreba synergického prístupu.
48

 Koncept 

aktívneho začleňovania vychádza z úzkej previazanosti sociálneho začlenenia s účasťou na trhu práce 

a v záujme udržateľného začlenenia znevýhodnených ľudí na trh práce dáva dôraz na potrebu prepájať 

poskytovanie primeraných zdrojov s individuálne prispôsobeným zamestnaním a sociálnymi službami 

vrátane zabezpečenia dostupnej starostlivosti o deti.  

Spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začleňovaní z roku 2008
49

  konštatuje, že 

stratégie zlepšovania prístupu rodičov na trh práce a ich zotrvanie na trhu práce, napríklad i 

prostredníctvom podporných služieb a flexibilným pracovným časom, spolu s primeranou podporou 

ich príjmu, sú obzvlášť dôležitým prvkom v boji s detskou chudobou.  

Politikám zosúlaďovania práce a rodinného života deklarovala explicitnú a súhrnnú podporu Európska 

komisia (ďalej len „EK“) špeciálne vo svojom oznámení z októbra 2008.
50

 Rekapituluje v ňom 

relevanciu úspešného zladenia pracovného, rodinného a súkromného života pre viacero kľúčových 

cieľov Európskeho spoločenstva: v oblasti zamestnanosti, demografického vývoja a jeho dopadov, 

rodovej rovnosti, chudoby a inklúzie vrátane znižovania detskej chudoby. Pripomína dôležitú úlohu 

takto zameraných opatrení a vyzdvihuje zároveň potrebu posudzovať pri nich aj intenzitu práce a 

kvalitu pracovných miest. Zasadzuje sa za zlepšenie podpory zosúlaďovania súkromného 

a pracovného života cez posilnenie právneho nároku na dovolenku z rodinných dôvodov 

a prostredníctvom zabezpečenia rovnakého zaobchádzania pre samostatne zárobkovo činné osoby 

a vypomáhajúcich členov,
51

 ale tiež prostredníctvom posilnenia realizácie cieľov v oblasti 

starostlivosti o deti v členských štátoch. EK zdôraznila aj potrebu väčšej angažovanosti členských 

štátov pri plnení barcelonských cieľov, pri zvyšovaní finančnej dostupnosti služieb a flexibility režimu 

a zvyšovania kvality zariadení; posilnil sa tiež monitorovací proces politík členských štátov v tejto 

oblasti (pravidelné správy) a výmena osvedčených postupov. 

Súčasné ciele v oblasti zosúlaďovania práce a rodinného života na obdobie do roku 2020 

v nadväznosti na lisabonský proces rámcuje stratégia Európa 2020. Rada EÚ formálne prijala novú 

stratégiu zamestnanosti a rastu počas júnového summitu v roku 2010.
52

 V usmerneniach členských 

štátov pre politiky zamestnanosti
53

 zdôraznila popri zvyšovaní zamestnanosti žien a mužov aj podporu 

kvality pracovných miest (usmernenie č. 7) prostredníctvom politík harmonizácie práce a rodiny, 

                                                      

46 Podporovať solidaritu medzi generáciami. KOM(2007)244 v konečnom znení. Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, EESV a Výboru regiónov. Brusel, 10. 5. 2007. 
47 Modernizácia sociálnej ochrany na dosiahnutie väčšej sociálnej spravodlivosti a hospodárskej súdržnosti: intenzívnejšie 

presadzovanie aktívneho začlenenia ľudí najviac vzdialených od trhu práce. KOM(2007) 620. Oznámenie Komisie 

Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Brusel, 17. 10. 2007. 
48 T. j. adekvátnu podporu príjmu kombinovať s príležitosťami na trhu práce a s lepším prístupom ku kvalitným službám. 
49 Joint Report on Social Protection and Social Exclusion 2008. Brusel, EK 2008. Detskej chudobe je venovaná prvá kapitola 

„Tackling and Preventing Child Poverty and Social Exclusion of Children“ (s. 7-37). 
50 A better work-life balance: stronger support for reconciling professional, private and family life. Communication from the 

European Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Commitee and the 

Commitee of the Regions: COM(2008) 635 final. Brusel, EK, 3. 10. 2008.  
51 Hovorí sa tu o revízii smernice o ochrane materstva (92/85/EHS) a smernice o rodičovskej dovolenke (96/34/ES) v zmysle 

predĺženia minimálnej doby nároku, rozšírenia flexibility pri rozhodovaní o čerpaní voľna, povinného nároku pre otcov 

a zvýšenia zamestnaneckej ochrany počas dovolenky a po návrate z nej (Tamtiež..., s. 6-7). Ako sa uvádza vyššie, k revízii 

smernice došlo v roku 2010 (pozri vyššie). 
52 Rada má hlavnú zodpovednosť a je ústredným bodom novej stratégie zamestnanosti a rastu, v marci 2011 odsúhlasila 

celkový prístup v rámci stratégie a hlavné ciele EÚ a v júni odsúhlasila podrobné parametre stratégie vrátane integrovaných 

usmernení a vnútroštátnych cieľov. 
53 Proposal for a Council Decision on Guidelines for the Employment Policies of the Member States: Part II of the Europe 

2020 Integrated Guideline. Dokument Rady 10907/10, Brusel, 9.6.2010. 
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vrátane dostupnej starostlivosti a inovácií v organizácii práce.
54

 Na potrebu stratégií zosúlaďovania 

práce a rodinného života rovnako odkazuje v usmernení pre politiky sociálnej inklúzie a boja 

s chudobou (usmernenie č. 10). Pripomína, že rozširovanie príležitostí zamestnania zostáva kľúčovým 

aspektom integrovaných stratégií členských štátov na prevenciu a znižovanie chudoby a na podporu 

plnej účasti v spoločnosti a ekonomike, preto by mali sústrediť úsilie na zabezpečenie rovnosti  

príležitostí vrátane prístupu všetkých ku kvalitným, dostupným a udržateľným službám aj v sociálnej 

oblasti. 

Potrebu odstraňovania bariér pri zosúlaďovaní pracovného, rodinného a súkromného života opätovne 

rozpracovalo zasadnutie Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce 

sa spotrebiteľa z júna 2012, kde sa tieto politiky rozanalyzovali predovšetkým v súvislosti so 

zvyšovaním zamestnanosti (hlavne žien), ale aj v súvislosti s demografickými výzvami (starnutie 

populácie) a aktívnym začleňovaním. Ako sa píše v Záveroch Rady:
55

 „...aktívne politiky a inovatívne 

riešenia by sa mali definovať a realizovať aj v takej kľúčovej politickej oblasti, akou sú opatrenia 

podporujúce lepšie podmienky pre rodiny a výchovu dieťaťa a lepšie zosúladenie pracovného, 

rodinného a súkromného života žien a mužov, vrátane ich rovnakého podielu zodpovednosti ... zlepšiť 

kariéru a znížiť negatívny dopad rodičovskej starostlivosti na zamestnanosť a naopak“. V časti 

venovanej aktívnemu začleňovaniu a účasti na trhu práce sa opätovne zdôrazňuje: „podpora rodinnej 

starostlivosti s cieľom uľahčiť účasť na trhu práce tým, ktorí sa o niekoho musia starať, vrátane 

prístupu ku kvalitným službám“. Rada vyzvala členské štáty a Európsku komisiu k urýchleniu opatrení 

na dosiahnutie cieľov v oblasti starostlivosti o deti v rámci Barcelonských cieľov z roku 2002.
56

 

Rada zároveň zdôraznila nevyhnutnosť presadzovania takého prístupu v politikách zosúlaďovania 

práce a rodiny, ktorý bude akcentovať a zohľadňovať „celý pracovný život“ a „celý životný cyklus“. 

V záujme podstatného zvýšenia účasti žien na trhu práce je potrebné „podporovať zamestnateľnosť 

žien počas celého ich pracovného života a rozvinúť politiky pre rodiny, ktoré podporia zosúladenie 

pracovného, rodinného a súkromného života žien a mužov počas celého životného cyklu“.
57

 

Z hľadiska presadzovania politík zosúlaďovania práce a rodinného života bol na úrovni Európskeho 

spoločenstva rok 2013 mimoriadne aktívny; obnovili a posilnili sa záväzky za túto oblasť vo všetkých 

známych súvislostiach. Hneď v januári bola publikovaná správa o hodnotení implementácie 

odporúčania o aktívnej inklúzii v členských štátoch EÚ.
58

 Správa za mnohé z nich konštatuje 

„nevyvážený prístup“
59

 a nedostatok „integrovaného prístupu“ pri tvorbe a implementácii stratégie.
60

 

                                                      

54 „Work-life balance policies with the provision of affordable care and innovation in work organisation should be geared to 

raising employment rates, particularly among youth, older workers and women.“ (Tamtiež..., s. 12). 
55 Odpoveď na demografické problémy prostredníctvom posilnenej účasti všetkých na trhu práce a v spoločnosti. Závery 

Rady. 3177. zasadanie Rady pre Zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa, Luxemburg, 

21. jún 2012.  
56 T. j. vo vzťahu k dopytu po službách starostlivosti o deti a s prihliadnutím na národné modely zabezpečenia tejto 

starostlivosti zaručiť dostupnosť, cenovú prijateľnosť a vysokú kvalitu starostlivosti o deti; a naplniť kvantitatívne ciele 

v zaškolenosti detí rôzneho veku. 
57 Neskôr sa v intenciách prístupu zohľadňujúceho celý životný cyklus špecifikoval nový európsky indikátor rodovej rovnosti 

– rozdiel v dôchodkoch žien a mužov (pozri: Bettio, F. – Tinios, P. – Betti, G.: The Gender Gap in Pensions in the EU. 

Európska komisia 2013). Indikátor pomáha posúdiť rozsah rodovej nerovnosti v priebehu ľudského života. Nižšia miera 

zamestnanosti žien sa prejavuje aj v dôchodkovom veku a priemerné dôchodky žien sú v porovnaní s dôchodkami mužov 

podstatne nižšie (v priemere za krajiny EÚ až o 39 %). Rozdiely v dôchodkoch mužov a žien sú dôsledkom troch tendencií 

na trhu práce: 1) ženy majú menšiu šancu ako muži zamestnať sa; 2) pracujú menej hodín a/alebo rokov; 3) dostávajú v 

priemere nižšiu mzdu. Dôchodky žien môžu znižovať alebo priepasť medzi mužmi a ženami rozširovať rodové rozdiely na 

trhu práce a rozdelenie rodičovských povinností medzi ženami a mužmi. Medzi faktory, ktoré prispievajú k narastaniu 

rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, sa zaraďuje aj manželstvo a materstvo. Údaje potvrdzujú jasný „trest za materstvo“: 

takmer vo všetkých členských štátoch sú ženy kvôli materstvu v dôchodkovom veku znevýhodnené a „trest za materstvo" s 

počtom detí poväčšine úmerne stúpa (v prípade slobodných žien je rozdiel v dôchodkoch menší ako u žien s deťmi, napriek 

tomu však zostáva na úrovni 17 %). 
58 Frazer, H. – Marlier, E.: Assessment of the implementation of the European Commission recommendation on active 

inclusion: A study of national policies. Synthesis Report. European Commission, január 2013.  
59 Teda preferencia inkluzívneho trhu práce s aktivačnými opatreniami a zanedbávanie dvoch ostatných zdrojov aktívnej 

inklúzie – podpory adekvátneho príjmu a prístupu ku kvalitným službám. Ako správa uvádza, nevyvážený prístup 



25 

 

Čo sa týka prístupu ku kvalitným službám, správa priradila Slovensko k deviatim krajinám, kde sa 

v období 2008 až 2012 sociálne služby krízou oslabili (s. 13). Odporúčania preto vzhľadom na 

súčasnú situáciu a budúci vývoj
61

 zdôrazňujú nevyhnutnosť podpory sociálnych služieb (vrátane 

služieb starostlivosti – o deti i dlhodobej starostlivosti) v prepojení s podporou dostatočného príjmu. 

Záväzky v oblasti zosúlaďovania práce a rodinného života sa v roku 2013 obnovili aj v súvislosti 

s chudobou a sociálnym vylúčením
62

 a špeciálne so znižovaním chudoby detí.
63

 Commission Staff 

Working Document z 20. februára 2013 rekapituluje a aktualizuje dlhodobé demografické trendy 

a sociálne výzvy, ktorým je súčasná Európa vystavená,
64

 a prináša aktuálne hodnotenie chudoby 

a sociálneho vylúčenia.
65

 Pri chudobe detí sú politiky zosúlaďovania práce a rodinného života 

nevyhnutné na podporu zamestnanosti rodičov – hlavnej záruky predchádzania detskej chudobe,
66

 

konkrétne kvalitné služby starostlivosti o deti, a to aj ako „výťah“ k lepším výsledkom detí z hľadiska 

dosiahnutého vzdelania a realizácie svojho potenciálu v dospelom živote.
67

 U populácie 

v produktívnom veku môže byť status pracujúceho v riziku chudoby, dlhodobo nezamestnaného alebo 

vôbec ekonomicky neaktívneho jednotlivca dôsledkom povinností starostlivosti v rámci rodiny; 

k redukcii týchto javov a k zvýšeniu zamestnanosti môže prispieť práve podpora zosúladenia 

pracovnej a rodinnej sféry.  

V máji 2013 EK vyzvala členské štáty k zvýšeniu úsilia v oblasti starostlivosti o deti a k naplneniu 

barcelonských cieľov.
68

 V predloženej správe o pokroku konštatuje, že ak má EÚ do roku 2020 

dosiahnuť stanovený cieľ rastu zamestnanosti, členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na opatrenia 

                                                                                                                                                                      

k aktívnemu začleňovaniu je často výsledkom nepochopenia konceptu medzi politikmi – jeho zjednodušené vnímanie a 

redukcia na aktiváciu na trhu práce (Tamtiež..., s. 7). 
60 Správa konštatuje, že väčšina členských štátov (i Slovensko) zahŕňa do stratégie iba niektoré časti v rámci každého z troch 

zdrojov aktívneho začleňovania (podpora adekvátneho príjmu, inkluzívny trh práce a prístup ku kvalitným službám), navyše 

bez ich vzájomného prepájania. Slovensko radí medzi osem krajín, ktoré rozvinuli len časti integrovanej stratégie v prípade 

osôb, ktoré môžu pracovať; a medzi 10 krajín s neintegrovaným prístupom v súvislosti s ľuďmi, ktorí pracovať nemôžu. Za 

hlavnú prekážku autori označili fragmentáciu zodpovednosti medzi rôzne ministerstvá a subjekty a chýbajúce efektívne 

koordinačné mechanizmy (s. 8).  
61 Súčasná vysoká úroveň nezamestnanosti a rast dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí; zhoršenie 

životnej úrovne mnohých rodín s deťmi v dôsledku krízy; v budúcnosti rastúce požiadavky na podporu príjmu a sociálne 

služby v dôsledku starnutia obyvateľstva a ďalších demografických zmien (s. 13).  
62 Evidence on Demographic and Social Trends: Social Policies´ Contribution to Inclusion, Employment and the Economy. 

Social Investment Package. Commission Staff Working Document (SWD(2013)38 final). Brusel, European Commission, 20. 

2. 2013. 
63 Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia. Odporúčanie EK z 20. 2. 2013. COM(2013) 778. Úradný 

vestník EÚ (2013/112/EÚ), L 59/5-16. Brusel, EK 2013. 
64 Starnutie populácie a jeho dopady na ekonomický rast a sociálny štát, predlžovanie aktívneho života, zvyšovanie 

regionálnych rozdielov, rast diverzity populácie, zmeny v štruktúre rodín či narastajúca rôznorodosť krajín EÚ a zvyšovanie 

sociálnych nerovností vo väčšine členských štátov v dôsledku krízy (kapitola 3 a 4). 
65 Upozorňuje na rozmanité podoby chudoby a sociálneho vylúčenia (popri relatívnej príjmovej chudobe, materiálnej 

deprivácii a nízkej pracovnej intenzite domácnosti poukazuje na dôležitosť takých dimenzií sociálneho vylúčenia, ako je 

oslabené zdravie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, nízke vzdelanie a dostupnosť vzdelania a slabá sociálna participácia), 

venuje sa rodovej dimenzii chudoby, pretrvávaniu chudoby a jej vyhraneným formám – bezdomovcom, rómskej populácii a 

migrantom (kapitola 5). 
66 Ako sa ale pripomína, nie vždy postačujúca záruka, nie vždy zamestnanie rodičov postačuje na vymanenie detí z chudoby. 

Model rodiny s jedným živiteľom neochraňuje pred chudobou; rozhodnutie rodiča malého dieťaťa o zamestnaní determinuje 

aj očakávaný príjmový „zisk“ po zvážení zdanenia pracovného príjmu, straty dávok a nákladov na starostlivosť o dieťa (s. 

36). Odvoláva sa tu na výskumné zistenia a prijaté dokumenty k detskej chudobe: analýzy OECD Can parents afford tu 

work? (2005, 2007 a 2011); Tackling child poverty and social exclusion, promoting child well-being. Závery Rady. Rada EÚ 

(Luxemburg, 17. júna 2011).  
67 S odvolaním sa na štúdiu J. Ghysels a W. van Lancker ('The unequal benefits of activation: an analysis of the social 

distribution of family policy among families with young children.' Journal of European Social Policy, Vol. 21 No. 5, 2011, 

pp. 472-485) dokument pripomína paradox, keď deti zo znevýhodneného prostredia, ktoré by mohli z kvalitného raného 

vzdelávania a starostlivosti získať najviac, sú častejšie z možnosti využitia tejto služby vylúčené. Domácnosti s nízkym 

príjmom majú prístup k službám starostlivosti o deti obmedzený (s. 37). 
68 Barcelonské ciele: Rozvoj služieb starostlivosti o deti v Európe na zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu 

(COM(2013)322 final). Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov. Brusel, Európska Komisia 29. 5. 2013. 
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týkajúce sa starostlivosti o deti. A ako v tlačovej správe upozornila podpredsedníčka Komisie a 

komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová: „Opatrenia týkajúce sa 

starostlivosti o deti by sa nemali vnímať ako náklady, ale ako investícia do budúcnosti.“
69

 Správa 

uvádza, že oba ciele týkajúce sa dostupnosti a prístupnosti služieb starostlivosti o deti dohodnuté na 

úrovni EÚ splnilo iba osem krajín. Komisia pripomenula, že politiky pre vytvorenie lepšej rovnováhy 

medzi súkromným a pracovným životom – najmä služby starostlivosti o deti – sú pre presadzovanie 

zamestnanosti žien kľúčové. A väčšia miera zamestnanosti žien je dôležitá pre dosiahnutie cieľov EÚ 

v oblasti zamestnanosti a zlepšenia celkovej ekonomickej situácie. Komisia preto v rámci tretieho 

cyklu európskeho semestra na rok 2013
70

 navrhla 29. mája Rade odporúčania pre jednotlivé krajiny,
71

 

pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti žien, dostupnosti a kvality starostlivosti o deti a/alebo celodennej 

školskej starostlivosti a služieb opatrovania detí.  

Podpora zamestnanosti žien a lepšia harmonizácia pracovného, rodinného a súkromného života žien 

a mužov sú prioritou aj v rámci nových stratégií ES pre oblasť rodovej rovnosti.
72

 Prostredníctvom 

Európskeho paktu pre rodovú rovnosť 2011 – 2020 sa Rada EÚ prihlásila k svojim záväzkom 

naplniť ambície EÚ v oblasti rodovej rovnosti, vrátane „podpory lepšieho vyváženia pracovného a 

súkromného života počas celého života, a to aj v prípade žien aj mužov, aby sa tak posilnila rodová 

rovnosť, zvýšila sa účasť žien na trhu práce a prispelo sa k riešeniu demografických výziev“.
73

 

V súvislosti s tým vytýčila nasledovné tri okruhy aktivít a opatrení: a) zlepšiť poskytovanie 

adekvátnych, dostupných vysokokvalitných služieb starostlivosti o deti predškolského veku s cieľom 

dosiahnuť ciele vytýčené na zasadnutí Európskej rady v Barcelone v marci 2002; b) zlepšiť 

poskytovanie služieb zariadení starostlivosti o iné závislé osoby; c) podporovať pružné pracovné 

podmienky a rôzne formy dovolenky pre ženy i mužov.  

V Stratégii rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 sa Európska komisia pre túto oblasť zaviazala 

skúmať zostávajúce rozdiely v nárokoch na dovolenku z rodinných dôvodov, najmä na otcovskú 

dovolenku a dovolenku pri starostlivosti o osoby, a možnosti, ako ich odstrániť; ako aj podávať správy 

o činnosti členských štátov, pokiaľ ide o zariadenia starostlivosti o deti. Finančná podpora na 

zabezpečenie opatrení sa poskytuje v rámci štrukturálnych fondov, ale aj v rámci ďalších programov 

financovania
 
. 

Oblasť zosúlaďovania rodinných a pracovných povinností sa postupne stala jednou z prioritných tém 

sociálnej agendy súčasnej Európy. Dilema práca verzus rodina nielen pretrváva, ale vzhľadom na 

zmeny v demografickej, vzdelanostnej a ekonomickej situácii sa ešte prehlbuje. Na všetkých 

úrovniach sa hľadajú cesty, ako zlepšiť rámcové podmienky tak, aby zohľadňovali požiadavky 

a potreby zamestnaných osôb so zodpovednosťou za členov rodiny.  

                                                      

69 Pozri: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_sk.htm.  
70 Pozri IP/13/463: Cesta pre Európu z krízy: odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2013. EK, 29.5.2013. 

71 Odporúčania boli adresované 11 členským štátom, medzi nimi aj Slovensku: ODPORÚČANIA RADY, ktoré sa týka 

národného programu reforiem Slovenska na rok 2013 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska 

na roky 2012. COM(2013) 375 final. Brusel, 29. 5. 2013 (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_slovakia_sk.pdf).  

72 Pripomeňme, že rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou Európskej únie zakotvenou v zmluvách a jedným z cieľov a 

úloh EÚ, uplatňovanie zásady rovnosti žien a mužov pri každej činnosti je jej všeobecným poslaním (čl. 2 a čl. 3 ods. 3 

Zmluvy o EÚ a čl. 8 Zmluvy o fungovaní EÚ); rodová rovnosť je zakotvená v čl. 23 Charty základných práv Európskej únie. 

Európska komisia prijala v roku 2010 Stratégiu rovnosti žien a mužov 2010 – 2015. SEK(2010) 1070, SEK(2010) 1080. 

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. 

Brusel, 21. 9. 2010; následne Rada Európskej únie prijala Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020): Závery Rady zo 

7. marca 2011 o Európskom pakte pre rodovú rovnosť (2011 – 2020). (2011/C 155/02). Úradný vestník Európskej únie, 25. 

5. 2011. 
73 Popri tomto záväzku sa explicitne uvádza „odstránenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti a sociálnej ochrany 

vrátane rozdielneho odmeňovania žien a mužov“ a „boj proti všetkým formám násilia na ženách“.  

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-463_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_slovakia_sk.pdf
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2.3 AGENDA ZOSÚLAĎOVANIA PRÁCE A RODINNÉHO 

ŽIVOTA NA SLOVENSKU 

Schopnosť krajiny výrazne a udržateľne zvyšovať mieru zamestnanosti a znižovať riziko chudoby a 

sociálneho vylúčenia závisí aj od možností, ktoré majú ženy a muži na zosúladenie pracovného 

a súkromného života. V tomto smere je nevyhnutné, aby boli dostupné kvalitné služby starostlivosti o 

deti. Spolu s ponukou pružných foriem organizácie práce a zavedením vhodného systému rodičovskej 

(a inej) dovolenky predstavujú  súbor opatrení na zosúladenie pracovného a súkromného života. 

Zároveň znamenajú  základnú investíciu do rozvoja detí – prispievajú k boju proti predčasnému 

ukončeniu školskej dochádzky a proti rozširovaniu nerovností. 

Na Slovensku sa otázka zosúladenia rodinného a pracovného života v minulosti riešila ako súčasť 

politík na podporu rodovej rovnosti a v rámci podpory rodín. Niektoré ciele sa formulovali v rámci 

Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov SR (2002) i tzv. Aktualizovanej koncepcie štátnej 

rodinnej politiky (2004). V období 2006 – 2010 mala aj podobu samostatného a explicitného 

politického dokumentu Opatrenia harmonizácie pracovného a rodinného života na rok 2006 

s výhľadom do roku 2010 (MPSVR SR, 2006). Následne prestala mať podobu špecifickej politickej 

stratégie a stala sa súčasťou iných politík. Riešila sa v politikách rodovej rovnosti, ktorej ciele 

a opatrenia boli prijaté v roku 2009 a 2010,
74

 a v politikách zamestnanosti a sociálnej inklúzie v rámci 

tzv. lisabonského procesu.
75

 

Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 v rámci operačného cieľa 4 „Vytvárať 

podporné mechanizmy pre plnohodnotnú účasť žien a mužov v hospodárskom, ekonomickom a 

sociálnom rozvoji a pre akúkoľvek distribúciu finančných, technických, materiálnych, priestorových a 

časových zdrojov a služieb tak, aby bola dosiahnutá rodová spravodlivosť“ formulovala ambiciózne 

ciele pre politiky zosúlaďovania, napríklad podporu flexibilných foriem zamestnávania a skvalitnenie 

služieb (4.5); vytváranie nástrojov zaväzujúcich zamestnávateľov k uplatňovaniu prorodinných a 

prorodových opatrení v podobe plánov či stratégií rodovej rovnosti na úrovni podnikov (4.8); 

vytváranie podmienok uľahčujúcich návrat do práce po prerušení zamestnania, predovšetkým z 

dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky alebo iných rodinných a osobných dôvodov (4.9); ale aj  

zvýšenie počtu dostupných zariadení starostlivosti pre deti, ktoré obom rodičom uľahčia zosúladenie 

zamestnania a rodiny a vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie ľudí s rodičovskými 

povinnosťami na trh práce (4.10). Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 - 2013 však 

tieto ambiciózne ciele nepretransformoval do rovnako ambicióznych aktivít a opatrení. V pláne do 

roku 2013 ostala iba podpora zamestnávateľov pri uplatňovaní prorodinných a prorodových opatrení 

a pri zosúlaďovaní súkromného a pracovného života (aktivita 21) a posilnenie monitoringu situácie, 

hodnotenia a sieťovania (aktivity 16,17 a 20) cez Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti v rámci 

operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

V súčasnosti sa pre oba dokumenty – stratégiu i akčný plán rodovej rovnosti – pripravuje aktualizácia 

cieľov a úloh na nasledujúce obdobie (rok 2014 a nasledujúce ), kde bude potrebné oblasť 

zosúlaďovania práce a rodinného života posilniť a zosúladiť s odporúčaniami prijatými na úrovni EÚ, 

predovšetkým v akčnej a implementačnej rovine. 

Na podporu zosúlaďovania práce a rodinných povinností sa z programu ESF využívala v minulom 

období oblasť podpory z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Jeho súčasťou 

na roky 2007 – 2013 bola aj podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (opatrenie 2.3). 

Opatrenie bolo zamerané na „riešenie problémov na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti 

a skvalitňovania služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života. 

                                                      

74 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 a Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 

(bližšie pozri: http://www.gender.gov.sk/?page_id=294).    
75 Tzv. „lisabonský proces“ mal na národnej úrovni podobu Národných akčných plánov sociálnej inklúzie (roky 2004 až 

2010).  

http://www.gender.gov.sk/?page_id=294
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Harmonizovanie rodinného a pracovného života je základným predpokladom pre plnohodnotné 

zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trh práce.“
76

 Oblasť podpory 2.3 mala napomáhať vytváraniu 

podmienok pre zosúlaďovanie rodinného a pracovného života a napĺňaniu princípu rovných 

príležitostí žien a mužov na trhu práce. Cieľovými skupinami boli predovšetkým ženy ohrozené na 

trhu práce v dôsledku rodinných povinností, ženy a muži s malými deťmi, rodičia samoživitelia 

a samoživiteľky a ľudia starajúci sa o závislých členov rodiny; a tiež zamestnávateľské organizácie 

a sociálni partneri.  

Ciele EÚ formulované v stratégii Európa 2020 pretransformovali členské štáty na vnútroštátne ciele a 

postupy a každý členský štát prispôsobil stratégiu Európa 2020 svojim podmienkam zohľadňujúc 

svoju aktuálnu situáciu a úroveň, ktorú je schopný dosiahnuť v rámci širšej snahy EÚ zameranej na 

dosiahnutie vytýčených cieľov. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2010 - 2014,
77

 

ktorý obsahuje priority a ciele vlády v rámci napĺňania stratégie Európa 2020,
78

 zahŕňa aj opatrenia 

v oblasti zosúlaďovania práce a rodinného života. Konkrétne v oblasti zamestnanosti a trhu práce 

(„zabezpečiť poskytovanie zariadení starostlivosti o deti“) a v oblasti sociálnej inklúzie a vzdelávania 

(„prijať aktívne opatrenia, aby mali zraniteľné skupiny vrátane Rómov prístup ku školskému a 

predškolskému vzdelávaniu lepšej kvality“). 

Pri revízii Národného programu reforiem v roku 2013
79

 sa vláda v rámci opatrení v oblasti sociálnej 

inklúzie (4.3.2) prihlásila k svojim záväzkom v záujme podpory rovnováhy medzi zamestnaním 

a starostlivosťou o deti. Dôraz sa kladie na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa  plánuje 

financovať  z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) aj v programovom období 

2014 – 2020, zvýšiť príspevok i vekovú hranicu poskytovania na päť rokov veku dieťaťa, ako aj znížiť 

administratívnu záťaž rodičov i platiteľov príspevku a zosúladiť ho s rodičovským príspevkom;
80

 a na 

podporou služieb starostlivosti o dieťa – zvýšiť dostupnosť kvalitných, udržateľných a cenovo 

dostupných zariadení starostlivosti o deti a vytvoriť podmienky na ich čiastočné financovanie zo 

štrukturálnych fondov.
81

 V rámci opatrenia „Podpora marginalizovaných komunít“ sa deklaruje úsilie 

o zlepšenie prístupu zraniteľných skupín ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu.
82

 

Stratégie podpory možností zladenia pracovného a súkromného života pozostávajú z množstva 

rôznych prvkov a vyžadujú angažovanosť rôznych aktérov. Kľúčovými sú nároky na voľno z práce 

pre rodinné povinnosti a pružná úprava pracovného času. Hlavnú zodpovednosť za vývoj a propagáciu 

opatrení v oblasti zosúlaďovania pracovného a súkromného života majú členské štáty; na národnej 

úrovni sú súčasťou štátnej politiky, významné miesto pripadá zamestnávateľom, obciam a iným 

aktérom (odbory, MVO a pod.).  

 

                                                      

76 Programový manuál pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. MPSVR SR, December 2007, s. 46. 
77 Pozri: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_slovakia_sk.pdf.  
78 Slovenské ciele pre oblasť zamestnanosti a sociálnej inklúzie: zvýšiť zamestnanosť žien a mužov vo veku 20-64 rokov na 

72 %; znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti populácie 15+ rokov na 3 %; znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou 

a vylúčením na 17,2 % (vymaniť najmenej 170 tis. ľudí z chudoby a sociálneho vylúčenia). 
79 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013. Bratislava, Úrad vlády SR, apríl 2013. 
80 „Príspevok na starostlivosť o dieťa financovaný prevažne z prostriedkov ESF sa opätovne zaradí aj na ďalšie programové 

obdobie 2014 - 2020. Príspevkom štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na 

výdavky na starostlivosť počas zárobkovej činnosti alebo štúdia. V záujme dosiahnutia vyššej efektívnosti príspevku sa 

uvažuje o zvýšení jeho sumy a vekovej hranice pre poskytovanie z troch na maximálne päť rokov veku dieťaťa. Znížia sa 

administratívne náklady pre rodičov aj platiteľov, a zároveň sa zosúladí poskytovanie rodičovského príspevku s príspevkom 

na starostlivosť.“ (opatrenie 4.3.2).  
81 „Súbežne je nevyhnutné vytvoriť podmienky na zvýšenie dostupnosti kvalitných, udržateľných a cenovo dostupných 

zariadení služieb starostlivosti o deti, najmä jaslí a škôlok, s cieľom rozšíriť okruh poskytovateľov starostlivosti o deti. 

Bližšie špecifikovanie podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na dosiahnutie uvedeného 

cieľa bude uvedené v nových pripravovaných operačných programoch.“ 
82 „Podporou komunitných centier sa vytvoria širšie predpoklady pre zlepšenie prístupu zraniteľných skupín, vrátane 

rómskych komunít, ku kvalitnému predškolskému a školskému vzdelávaniu. Bude sa pokračovať v národnom projekte 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy...“ 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_slovakia_sk.pdf


29 

 

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA  V SR 

Uvoľnenie z  práce z  rodinných dôvodov  

Uvoľnenie z práce a pracovné podmienky žien a mužov, ktorí sa starajú o dieťa, upravuje Zákonník 

práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.). Zákonník práce ako základný predpis   upravujúci právne postavenie 

zamestnancov zakazuje diskrimináciu vo všeobecnosti
83

 a garantuje právo na rovnaké zaobchádzanie – 

aj podľa pohlavia a rodinného stavu. Zároveň upravuje pracovné podmienky tehotným ženám, matkám 

do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, aj ženám a mužom starajúcim sa o deti,
84

 

rieši uvoľnenie z práce z rodinných dôvodov a z dôvodu starostlivosti o malé deti.
85

  

Zákonník práce bol  posledný raz novelizovaný v roku 2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013, pričom 

vymedzenie materskej a rodičovskej dovolenky (§166-169) sa  poslednou novelou nemenilo. Nárok na 

materskú dovolenku má žena v trvaní 34 týždňov,
86

 (z toho 6 týždňov, resp. maximálne 8 týždňov 

pred očakávaným dňom pôrodu); nárok na rodičovskú dovolenku je vymedzený dovŕšením troch 

rokov veku dieťaťa, resp. šesť rokov pri nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. Rodičovskú 

dovolenku je možné po dohode zamestnanca so zamestnávateľom prerušiť a dočerpať si 

nárokovateľný rozsah neskôr, ale najdlhšie do päť rokov veku dieťaťa (v prípade nepriaznivého 

zdravotného stavu dieťaťa do osem rokov).  

Materská dovolenka je v celom rozsahu dostupná len matkám dieťaťa, otcom až od narodenia  dieťaťa 

v prípade nepriaznivých okolností (ako smrť alebo vážne ochorenie matky dieťaťa) alebo po dohode 

s matkou dieťaťa po uplynutí 6 týždňov od pôrodu.
87

 Rodičovská dovolenka je dostupná rovnako 

ženám i mužom – avšak iba jednému z rodičov alebo iným oprávneným osobám. Viazané voľno na 

starostlivosť o dieťa pre otcov – tzv. „otcovskú dovolenku“ či neprenosnú „kvótu pre otcov“ – naša 

legislatíva nepozná.  

Náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti z dôvodu starostlivosti o deti definujú viaceré sociálne 

normy.  

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o sociálnom poistení“) z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa sa zo systému 

sociálneho poistenia poskytuje nemocenská dávka materské. Podľa zákona o sociálnom poistení 

poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa má nárok na materské, ak 

v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. S účinnosťou 

od 1. januára 2011 došlo k predĺženiu doby poberania materského – z pôvodných 28 týždňov došlo 

k predĺženiu tohto obdobia na 34 týždňov. U ženy, ktorá porodila dve alebo viac detí a aspoň o dve 

z nich sa stará sa doba poberania materského predĺžila z 37 týždňov na 43 týždňov. Osamelá matka má 

nárok na materské do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské. Významnou zmenou 

                                                      

83 Podľa čl. 1 má právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na 

ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania každý bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu 

pohlavia i z dôvodu manželského a rodinného stavu. Zamestnávateľ má podľa Zákonníka práce vytvárať vhodné 

pracovnoprávne podmienky a aplikovať pracovnoprávne predpisy takým spôsobom, aby nedochádzalo k diskriminácii 

z uvedených dôvodov.  
84 Čl. 6 garantuje právo na rovnaké zaobchádzanie ženám a mužom pri prístupe k zamestnaniu, v odmeňovaní a pracovnom 

postupe, v odbornom vzdelávaní a v pracovných podmienkach. Zároveň upravuje pracovné podmienky tehotným ženám, 

matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám (zabezpečuje im pracovné podmienky, ktoré chránia ich 

biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s 

dieťaťom po jeho narodení) a ženám a mužom starajúcim sa o deti (zabezpečuje pracovné podmienky, ktoré im umožňujú 

vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne). 
85

 Uvoľnenie z práce z osobných dôvodov vrátane rodinných vymedzuje § 141 (dôležité osobné prekážky v práci, aj 

z rodinných dôvodov); úpravu pracovných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti § 160-162; prestávky na dojčenie § 

170. Uvoľnenie z práce z dôvodu starostlivosti o narodené dieťa, t. j. materskú a rodičovskú dovolenku, upravuje § 166-169. 
86

 Resp. 37 týždňov v prípade osamelých matiek a 43 týždňov pri narodení dvoch a viac detí. Takýto rozsah nároku na 

materskú dovolenku na Slovensku platí od 1.1.2011; predtým bola materská dovolenka 28 týždňov. 
87 Tiež iným osobám vo vymedzených prípadoch – od prevzatia dieťaťa do starostlivosti. 
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v rámci zákona o sociálnom poistení, účinnou od januára 2011, bolo zvýšenie materského, ktorý bol 

dovtedy vypočítavaný ako 55% denného vymeriavacieho základu na 60% denného vymeriavacieho 

základu. Od 1. januára 2012 došlo k opätovnému zvýšeniu sumy materského na 65% denného 

vymeriavacieho základu. Ďalším krokom, vedúcim k posilneniu postavenia tehotných pracujúcich žien 

bolo predĺženie ochrannej lehoty zo 6 mesiacov na 8 mesiacov, čo v praxi znamenalo, že ak im zaniklo 

nemocenské počas obdobia tehotenstva, mali nárok na materské, lebo im nemocenské poistenie trvalo 

v podstate až do nástupu na materskú dovolenku. 

TABUĽKA 9  POBERANIE MATERSKÉHO V SR 

 2010 2011 2012 2013 

Priemerný počet poberateliek materského 20 093 23 213 24 221 23 858 

Priemerná výška materského (Eur) 317,91 384,58 443,39 440,69 

ZDROJ: 14  SOCIÁLNA POISŤOVŇA  

Po uplynutí nároku na materskú dovolenku má jeden z rodičov dieťaťa, prípadne osoba, ktorej bolo 

dieťa zverené do starostlivosti prípadne alebo osoba nahrádzajúca starostlivosť rodičov, možnosť 

čerpať rodičovskú dovolenku a poberať rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok v jeho 

základných rámcoch vymedzil Zákon č. 382/l990 Zb. o rodičovskom príspevku,  ktorý prešiel 

značnými (zásadnými)  zmenami v určení sumy príspevku, menili sa aj podmienky nároku, platiteľ 

dávky i základná filozofia. Súčasnú podobu rodičovského príspevku určuje  Zákon č. 571/2009 Z. z. o 

rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa už viac krát zásadne 

novelizoval. V súčasnosti sa rodičovský príspevok definuje  ako štátna sociálna dávka, ktorou štát 

prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, avšak tá nemusí byť osobná, 

ako to  vymedzovali predchádzajúce verzie zákona.  Súčasťou definície riadnej starostlivosti o dieťa je 

dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.
88

 Nárok na rodičovský príspevok má len jedna 

oprávnená osoba a v prípade viacerých detí v rodine vzniká len jeden nárok na príspevok. Zákon 

umožňuje rodičom v období poberania rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť 

akoukoľvek formou, pričom výška príjmu z tejto činnosti ani doba vykonávania práce neovplyvňuje 

nárok na rodičovský príspevok a ani jeho výšku. Rodičia v čase vykonávania zárobkovej činnosti 

môžu zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa buď druhým rodičom, starým rodičom alebo inou 

plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.  

Príspevok sa aktuálne poskytuje v jednotnej sume – od 1.1.2014 je to 203,20 eur. Ak sa rodičom 

narodia súčasne dve a viac detí – rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré 

sa narodilo súčasne. Rodičovský príspevok sa poskytuje v nižšej sume (len 50 %), ak staršie dieťa v 

starostlivosti rodiča zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.
89

 

S účinnosťou od 1.1. 2013 aj počas roka 2013 (s účinnosťou od 1.1.2014) zákonodarca pristúpil k ďalším 

zmenám v príspevku. Obmedzil sa nárok na rodičovský príspevok: k doterajším obmedzeniam
90

 pribudla 

situácia, ak je oprávnená osoba rodičom ďalšieho dieťaťa, ktoré je v náhradnej starostlivosti
91

 a na 

zabezpečenie starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok. Rozšírila sa výplata 

                                                      

88 Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického 

vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie 

preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu (§ 3 (3)). 

89 T. j. v mesiaci dieťa vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín, a to najmenej tri po sebe nasledujúce 

kalendárne mesiace. Znížený rodičovský príspevok sa vypláca rodičovi  najmenej počas troch kalendárnych mesiacov.  
90 Nárok na rodičovský príspevok nevzniká pri pobyte oprávnenej osoby mimo EU bez povinného verejného zdravotného 

poistenia v SR, pri súbehu s dávkou materské a maloletým matkám, ktoré nemajú súdom priznané rodičovské práva 

a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa. 

91 Je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti1 alebo 

do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich 

osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka (§ 3 (10)). 
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rodičovského príspevku o možnosť cez tzv. osobitného príjemcu:
92

 ak zabezpečuje dávku v hmotnej 

núdzi alebo prídavok na dieťa osobitný príjemca, úrad práce vydá rozhodnutie o určení osobitného 

príjemcu rodičovského príspevku (prípadne aj na žiadosť oprávnenej osoby). 

Zmeny sa týkali  aj § 7, ktorý upravuje zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku. 

Rozšírila sa definícia správania oprávnenej osoby pri neoprávnenom vyplatení rodičovského príspevku 

(k formulácii „svojim konaním spôsobila“ pribudlo „vedela, alebo musela z okolností predpokladať“); 

vo väzbe na zákon o priestupkoch sa tiež vytvorila možnosť postihnúť rodičovský príspevok výkonom 

rozhodnutia o pokute (suma pokuty sa môže stiahnuť z rodičovského príspevku). 

V roku 2013 bol rodičovský príspevok poskytnutý priemerne 142 904 poberateľom mesačne, čo bol 

oproti roku 2012 nárast o 630 poberateľov. Osoby na rodičovskej dovolenke vykazujú veľký 

nepomer medzi mužmi a ženami, na Slovensku rodičovské voľno na starostlivosť o narodené dieťa 

čerpajú stále takmer výlučne iba ženy.
93

 V roku 2013 bolo na rodičovský príspevok vyplatených spolu 

približne 349 466 tis. eur, čo znamenalo medziročný nárast o 5 779 tis. eur.
94

 (Bližie údaje viď Tab. 2 

a Tab.3) 

Pomerne novou dávkou v systéme štátnej rodinnej podpory je príspevok na starostlivosť o dieťa. 

Zaviedol sa s účinnosťou od 1. 1. 2009 Zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť 

o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v definovaný ako sociálna dávka určená 

rodičovi či inej oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do veku 

troch rokov. Je určený pre rodičov dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov veku dieťaťa 

s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí začnú vykonávať zárobkovú činnosť alebo študujú, 

a v čase vykonávania pracovnej činnosti zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa inou fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou, napr. umiestením dieťaťa v zariadení ako materská škola či detské jasle. 

Príspevok patrí na každé dieťa spĺňajúce nárok, vylučuje sa ale jeho súbežné poberanie s materským 

a rodičovským príspevkom. 

Zákon upravujúci príspevok na starostlivosť o dieťa bol v priebehu rokov 2009 až 2011 viackrát 

novelizovaný. V rámci zmien sa upravovala suma poskytovaného príspevku, ale vek dieťaťa, do akého 

je príspevok možné poskytovať, sa zatiaľ nepredĺžil. Zmeny v príspevku na starostlivosť o dieťa 

vznikli  naposledy v roku 2013 (s účinnosťou od 1. 1. 2014). Novelizácia sa týkala  najmä 

administrácie príspevku a povinností poberateľa (§ 8 odňatie a vrátenie príspevku, § 9 konanie 

o príspevku a § 10 povinnosti oprávnenej osoby). 

Podľa aktuálnej legislatívy štát prispieva rodičom na výdavky za starostlivosť na každé dieťa vo výške 

preukázaných výdavkov, najviac v sume 230 eur mesačne. Ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje fyzická 

osoba bez živnostenského oprávnenia (napr. príbuzný rodiča dieťaťa), výška príspevku na starostlivosť o 

dieťa je 41,06 eur mesačne bez preukazovania výdavkov. V záujme zvýšenia dostupnosti služieb 

starostlivosti o deti aj pre rodičov s nízkymi príjmami sa horná hranica príspevku môže upraviť vždy k 1. 

januáru kalendárneho roka nariadením vlády Slovenskej republiky.  

Rodič, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa 

s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom  a rozhodne sa vrátiť späť do práce skôr ako dieťa dovŕši 

vek tri alebo šesť rokov sa teda môže rozhodnúť, či bude poberať rodičovský príspevok alebo požiada o 

príspevok na starostlivosť o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa je výhodnejší v tých prípadoch, ak 

má rodič viac detí do troch rokov a starostlivosť o dieťa zabezpečuje prostredníctvom zariadení.  

                                                      

92 Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca 

zabezpečí účelné využitie rodičovského príspevku. Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na 

jeho určenie alebo na žiadosť oprávnenej osoby, ak o určení osobitného príjemcu rozhodol na jej žiadosť (§ 5 (10)). 

93 V roku 2012 bolo na rodičovskej dovolenke 71,7 tis. žien a 0,7 tis. mužov; v 3. štvrťroku 2013 to bolo 79,0 tis. žien a 0,5 

tis. mužov (Databáza Slovstat: http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg).  
94 Správa o sociálnej situácii obyvateľov Slovenskej republiky za rok 2012. Bratislava, MPSVR SR 2013, s. 63-64.   

http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg
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Príspevok na starostlivosť o dieťa nie je veľmi rozšírený;
95

 v roku 2013 bol poskytnutý príspevok na 

starostlivosť o dieťa priemerne mesačne 1 808 poberateľom, čo bol oproti roku 2012 nárast o 56  

poberateľov. 

 

Flexibilita pracovného času a  organizácie práce  

Flexibilné formy práce a úpravy pracovného času vymedzuje okrem iného aj  Zákonník práce. Jednou z 

foriem zefektívnenia prístupu k zamestnaniu a jeho vykonávaniu vo väzbe na zosúladenie pracovných a 

rodinných povinností zamestnancov starajúcich sa o deti je možnosť uzatvoriť pracovný pomer na kratší 

pracovný čas. Takáto možnosť  je definovaná   v § 49, ktorý zároveň zakotvuje zákaz porušenia zásady 

rovnakého zaobchádzania zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný čas oproti porovnateľným 

zamestnancom pracujúcim na ustanovený týždenný pracovný čas. Upravuje sa  tiež možnosť „deleného 

pracovného miesta“ (§ 49a). Zamestnávateľ a zamestnanec majú možnosť dohodnúť aj pracovný pomer 

na dobu určitú (§ 48), pracovný pomer s výkonom práce doma (domácka práca a telepráca – § 52), 

pracovnoprávny vzťah na základe dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti (§ 226) a zaviesť 

pružný pracovný čas (§ 88 a § 89). 

Zmeny v Zákonníku práce z roku 2012 (s účinnosťou od 1. 1. 2013) sa prevažne týkali všeobecnej 

definície pracovno-právnych vzťahov, z dotknutých paragrafov relevantných pre oblasť zosúlaďovania 

práce a rodinného života sa upravovala podoba pracovného pomeru na dobu určitú (§ 48 – zaviedol 

jeho obmedzenie na dva roky a v rámci dvoch rokov opakovane maximálne dva krát), tiež deleného 

pracovného miesta (§ 49a – povinnosť uzavrieť písomnú dohodu o zaradení zamestnanca na delené 

pracovné miesto a písomnej výpovede); konto pracovného času (§ 87a – jeho podmienenie 

kolektívnou zmluvou alebo dohodou so zástupcami zamestnancov a obmedzil vyrovnávacie obdobie 

medzi odpracovaným a ustanoveným týždenným pracovným časom na maximálne 30 mesiacov), ako 

aj pružný pracovný čas (§ 88 – podmienil sa kolektívnou zmluvou alebo dohodou so zástupcami 

zamestnancov).  

Pracovná legislatíva na Slovensku teda poskytuje pomerne dostatočné predpoklady na vytváranie 

pracovných príležitostí a podmienok pre zamestnávanie občanov s rodinnými povinnosťami. Je 

nespochybniteľné, že ústretové prostredie práce významne prispieva k spokojnosti zamestnancov, k 

zníženiu fluktuácie a podporuje výkonnosť, a tým aj úspešnosť zamestnávateľa. Napriek dostupnosti nie 

sú neštandardné formy práce a úpravy pracovného času v praxi často využívané. Konštatuje to napríklad 

správa Národného inšpektorátu práce z roku 2010,
96

 ktorá uvádza, že nedostatočné využívanie 

flexibilných formátov zostáva problémom, ako aj nedodržiavanie dotknutých ustanovení Zákonníka 

práce zamestnávateľmi v praxi. Flexibilné úpravy práce a pracovného času v sebe skrývajú mnohé 

nevýhody, najväčšou nevýhodou napríklad pracovného pomeru na kratší pracovný čas je nižšia mzda 

zodpovedajúca skrátenému počtu pracovných hodín. Všeobecná obava zamestnancov zo straty 

zamestnania v krízovej dobe je pre zamestnávateľov obrovskou výhodou. 

Z dostupných  údajov je zrejmé, že veľká časť dospelej populácie Slovenska si uchováva pozitívny 

vzťah ku klasickej úprave pracovného času – plná pracovná doba s pevným pracovným časom. Popri 

tom by ale pomerne veľké skupiny obyvateľov uprednostnili v ideálnom prípade iné pracovné režimy 

ako napríklad kĺzavý pracovný čas, prácu doma, teleprácu alebo skrátený pracovný úväzok.
97

 

V preferenciách úpravy práce sa prejavili významné rozdiely podľa pohlavia, vzdelania, veku 

                                                      

95
 Správa o sociálnej situácii obyvateľov Slovenskej republiky za rok 2012. Bratislava, MPSVR SR 2013, s. 64.   

96 Správa o výsledkoch inšpekcie práce pre oblasť „opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 s 

výhľadom do roku 2010“ za rok 2010. Košice, Národný inšpektorát práce 2011. 

97 Pozri výskumy: Názory obyvateľov SR na firemné politiky. Výber z výskumných údajov. Bratislava, Združenie žien 

v podnikaní 2006; Príloha 2a k Národnej stratégii pre rodovú rovnosť (http://www.gender.gov.sk/wp-

content/uploads/2012/06/priloha-2-nar-strat-RR.pdf); Bútorová, Z. – Cimmermanová, K. – Dovaľová, G. – Filadelfiová, J. – 

Košta, J. – Štefánik, M. – Šumšalová, S.: Analýza exogénnych a endogénnych faktorov ovplyvňujúcich účasť starších na trhu 

práce. Bratislava, Centrum vzdelávania MPSVR SR 2013 

(http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita3_Analyza.pdf).  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/priloha-2-nar-strat-RR.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/priloha-2-nar-strat-RR.pdf
http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita3_Analyza.pdf
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i bydliska, ale hlavne podľa rodičovstva. Respondenti s deťmi podstatne častejšie uprednostňovali 

kĺzavú pracovnú dobu, ale aj prácu doma a skrátený úväzok.
98

  

Aktivity mnohých subjektov smerujú dnes k tomu, aby zamestnávatelia vo väčšej miere zohľadňovali 

rodinné zázemie svojich zamestnancov a zamestnankýň, ich rodinné povinnosti, problémy a záväzky. 

Ako ukázali viaceré iniciatívy z posledných rokov, takéto opatrenia vedú v konečnom dôsledku 

k zvýšeniu produktivity práce a k pozitívnejším výsledkom firiem, kde ich uplatňujú.
99

 Z hľadiska 

firemnej úrovne pôjde v budúcnosti aj o otázku konkurenčných výhod, pretože vzdelaná 

a kvalifikovaná pracovná sila bude vyhľadávať také zamestnávateľské prostredie, ktoré preukáže 

flexibilitu a zohľadní potreby rodín. 

Politiky samotných zamestnávateľov teda zohrávajú v procese zosúlaďovania práce a rodiny dôležitú 

úlohu, na Slovensku sú zatiaľ skôr v menšinovej pozícii a v podobe náhodného riešenia akútnych 

problémov, než v rovine trvalej, explicitnej a systematickej firemnej politiky.
100

 Ako ukázali viaceré 

výskumy, politiky zamestnávateľských organizácií ústretové k rodinným povinnostiam svojich 

pracovníkov a pracovníčok majú na Slovensku stále veľké rezervy.
101

 Zmena situácie si bude 

vyžadovať množstvo úsilia zo strany zainteresovaných aktérov.  

Na úrovni zamestnávateľskej organizácie je pritom možné uplatňovať viacero podporných opatrení 

a nástrojov, ktoré môžu napomôcť zamestnaným rodičom pri hľadaní súladu a pri odstraňovaní 

napätia medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami. Dajú sa rozdeliť do dvoch základných skupín. 

Po prvé, sú to opatrenia súvisiace s flexibilizáciou práce (pracovného času, organizácie práce či 

úväzkov); po druhé, ide o podporné služby a príspevky pre rodiny.  

 

                                                      

98 Názory obyvateľov SR na firemné politiky. Výber z výskumných údajov. Bratislava, Združenie žien v podnikaní 2006.  

99 Na národnej úrovni pozri napríklad víťazné zamestnávateľské organizácie súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Súťaž organizuje už 14. rok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v spolupráci s neziskovými organizáciami a výskumnými inštitúciami (IVPR) so zámerom motivovať zamestnávateľov 

k zavádzaniu prorodinných opatrení a k tomu, aby venovali pozornosť rovnosti príležitostí žien a mužov 

(http://www.gender.gov.sk/?page_id=359).  

100 T. j. ako plánovaná implementácia systematických cieľov a zámerov založená na hĺbkovej analýze potrieb svojich 

zamestnancov a zamestnankýň.  

101 Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia: Analýza exogénnych a endogénnych faktorov ovplyvňujúcich účasť 

starších na trhu práce. Bratislava, Centrum vzdelávania MPSVR SR, máj 2013. Dostupné na:  

http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita3_Analyza.pdf).  

http://www.gender.gov.sk/?page_id=359
http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita3_Analyza.pdf


34 

 

2.4 STAROSTLIVOSŤ  O DETI A ZÁVISLÝCH ČLENOV  

ALEBO ČLENKY  RODINY 

 

RÁMCOVANIE SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI  

Popri domácej starostlivosti sú na Slovensku hlavnou formou starostlivosti o deti zariadenia pre deti. 

Sú známe dva druhy zariadení: jasle určené pre deti do troch rokov a materské školy pre deti od 

troch (resp. dvoch) rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky (spravidla šesť rokov). 

Jasle sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí,
102

 ktoré spravidla nedisponujú dostatočnými 

finančnými prostriedkami na ich zriadenie a prevádzkovanie. Postupne sa preto presunuli takmer 

výlučne do súkromnej sféry, a ich zriadenie  určuje živnostenský zákon.
103

 Absencia legislatívy a 

centrálneho orgánu, ktorý by zodpovedal za vývoj tejto služby, má množstvo negatívnych dôsledkov 

ako napríklad nedostupnosť zariadení, nejednotné štandardy, problémy so zberom údajov 

a monitorovaním činnosti a pod. Zriadenie jaslí čiastočne upravuje Ministerstvo zdravotníctva SR 

prostredníctvom Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Obsah činnosti a výchovný program sa môže opierať 

o Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, určené pre materské školy.
104

  

V materských školách (ďalej len „MŠ“)je situácia iná, spadajú pod Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a ich činnosť vymedzuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa zákona materská škola podporuje osobnostný 

rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja 

schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravuje na život v spoločnosti v 

súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
105

  

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich 

rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijíma dieťa, 

ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a 

dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa môže byť do 

materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka. Za služby 

materských škôl rodičia platia, bezplatnosť vzdelania v materských školách je podľa školského zákona 

garantovaná jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 3, písmeno a). 

Čo sa týka kvality zariadení MŠ, v roku 2012 bola vypracovaná štúdia mapujúca kvalitu ranného 

vzdelávania a starostlivosti o deti, ktorá poukazuje na silné a slabé stránky v tejto oblasti v SR.
106

 

V roku 2013 prebiehala diskusia o návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu pre materskú 

školu, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v septembri 2014. Program by mal posilniť v MŠ vzdelávanie 

a prípravu na základnú školu. V tejto súvislosti existuje riziko prehlbovania nerovností medzi deťmi, 

ktoré budú MŠ navštevovať a ktoré nie.
107

 V tomto ohľade bude potrebné posilniť  monitoring. 

                                                      

102
 Históriu vývoja jaslí po roku 1990 pozri D. Gerbery 2010. 

103 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
104

 § 161 ods. 27 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, 2008. 
105 Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/ms/isced_0.pdf.  
106 Miho Taguma, Ineke Litjens a Kelly Makowiecki: Kvalita ranného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská 

republika. OECD a MŠ SR, 2012. 
107 Pozri Pravda, 16.2.2014. 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/ms/isced_0.pdf
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Vláda SR deklarovala v záujme zvýšenia účasti žien na trhu práce i integrácie marginalizovaných 

rómskych komunít pokračovať v podpore predprimárneho vzdelávania v materských školách
108

 

rozširovaním existujúcich foriem výchovy a vzdelávania. Sľúbila prijímať systémové opatrenia tak, 

aby sa postupne, do roku 2020, dosiahla 95 % účasť detí od 4 rokov na predprimárnom vzdelávaní v 

materskej škole. Plán bol rozšíriť najmä existujúce formy výchovy a vzdelávania o prípravné triedy 

materskej školy. V spolupráci so zriaďovateľmi materských škôl sa majú naďalej upravovať kapacity 

materských škôl tak, aby naplnili uvedený cieľ.  

Financovanie materských škôl je vo veľkej časti zabezpečované obcami. Zriaďovatelia sa snažia 

nepriaznivú situáciu pri prijímaní detí riešiť rozširovaním kapacít už existujúcich materských škôl, 

prípadne adaptáciou vhodných priestorov na triedy materských škôl. Od septembra 2013 je v platnosti 

ustanovenie, v zmysle ktorého bude môcť riaditeľ z niektorých dôvodov zvýšiť najvyšší počet detí. 

Počet tried v materských školách sa v školskom roku 2012/2013 zvýšil oproti školskému roku 

2011/2012 zo 7 277 na 7 395 (o 118 tried) a k začiatku ďalšieho školského roku na 7 525 tried (o 

ďalších 130 tried). V roku 2013 sa zvýšil tiež počet zariadení MŠ z 2 861 na 2 890, ale počet detí sa 

znížil: v roku 2012 to bolo 149 511 detí a v roku 2013 už 147 616 detí.
109

 Napriek rozšíreniu kapacít 

počet miest nepostačuje, o čom svedčí počet evidovaných žiadostí o prijatie do materskej školy – 

spolu 9 682. 

V záujme podpory inklúzie obyvateľov marginalizovaných komunít sa od školského roku 2012/2013 

overuje celodenný výchovný systém na 200 základných školách zapojených do špeciálneho národného 

projektu. Jeho cieľom je odbremeniť rodičov od pomoci pri príprave dieťaťa na vyučovanie, 

intenzívne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a v konečnom dôsledku aj ich 

prospech, správanie i dochádzka.
110

  

 

DOSTUPNOSŤ A KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Rámec pre vývoj v oblasti sociálnych služieb určujú v posledných rokoch opatrenia 

deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR z novembra 2011.
111

 

Jej cieľom je so zapojením sociálnych partnerov, neziskových organizácií, regionálnej a miestnej 

samosprávy okrem iného náhrada inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí v špecializovaných 

zariadeniach alternatívnym modelom siete spolupracujúcich a navzájom prepojených sociálnych 

služieb poskytovaných v integrovaných domácich podmienkach miestnych komunít.  

Ako hovorí Národný referenčný rámec SR 2013, kvalita a dostupnosť sociálnych služieb sa zlepší 

zefektívnením viaczdrojového financovania sociálnych služieb a objektívnym hodnotením kvality 

poskytovanej sociálnej služby.  

V priebehu roka 2013 sa pripravila a prijala  novela Zákona č 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

(s účinnosťou od 1. 1. 2014) . Zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, 

financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Definuje sociálnu 

službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré 

sú zamerané na prevenciu, zmiernenie alebo riešenie nepriaznivej situácie; obnovu alebo rozvoj 

schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti; 

zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 

                                                      

108 Národný referenčný rámec SR 2013. Vláda SR 2013. 
109

 Zdroj: Štatistická ročenka – Materské školy. UIPŠ 2013 (http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---

materske-skoly).  
110

 Národný referenčný rámec SR 2013. Vláda SR 2013. 
111

 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR . MPSVR SR, november 2011 

(http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-

socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf). 

http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---materske-skoly
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---materske-skoly
http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
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osoby; riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny; alebo na prevenciu sociálneho 

vylúčenia fyzickej osoby a rodiny (§ 2, písmeno a až e). 

Najnovšia úprava rozšírila taxatívne vymedzenie sociálne nepriaznivej situácie – k nedostatku 

prostriedkov, zdravotnému postihnutiu, vysokému veku a opatrovaniu zdravotne postihnutého pribudli 

škodlivé životné návyky a spôsob života, dieťa do siedmich rokov so zdravotným postihnutím, obete 

správania iných fyzických osôb (obete násilia a rodovo podmieneného násilia) a zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej lokalite s podmienkami pre reprodukciu chudoby (§ 2). Novela tým 

poskytla priestor pre širší okruh možností intervencie a služieb. Zákon definuje aj „priestorovo 

segregované lokality“ ako priestor vymedzený bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou 

alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti (§2, písmeno 7).  

Vymedzuje tiež „koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu“ ako dlhodobo pretrvávajúca 

nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov 

súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň 

vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálno-

patologických javov s vysokou toleranciou k nim (§ 2, písmeno 8). Možnosti intervencie v oblasti 

sociálneho vylúčenia a možnosti poskytovania služieb sa tým výrazne posilnili a hlavne rozšírili. 

Novým zákonom o sociálnych službách sa komplexne upravila sociálna práca tak, aby bola využiteľná 

vo všetkých oblastiach, v ktorých sa vykonáva vrátane sociálnej inklúzie a boja s chudobou. Stanovili 

sa podmienky vykonávania sociálnej práce a vytvorili sa podmienky pre profesijné zabezpečenie 

výkonu sociálnej práce. 

 

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI O DETI  

K situácii narastajúcej nezamestnanosti a slabšej ekonomickej nezávislosti žien negatívne prispieva aj 

nedostatok služieb starostlivosti o deti. Od roku 2006 sa každý rok zhoršuje dostupnosť 

predškolských zariadení. Počet nevybavených žiadostí dosiahol k septembru 2012 v štátnych škôlkach 

7,5 tisíc,
112

 pričom situácia bola kritická hlavne v Bratislavskom kraji (46 % zo všetkých žiadostí). 

K septembru 2013 dosiahol počet evidovaných žiadostí spolu 9 682, v štátnych škôlkach to bolo 

8 952. Čiže záujem o služby zariadení starostlivosti je trvalo vyšší ako ponuka. 

Umiestnenie detí do kvalitnej a dostupnej inštitucionálnej starostlivosti vedie k zníženiu rizika 

rodových príjmových rozdielov medzi partnermi a rizika dlhodobej nezamestnanosti či ekonomickej 

neaktivity žien a ich následnej odkázanosti na sociálny systém.   

Kvalitná a finančne dostupná starostlivosť o deti podporuje účasť rodičov na trhu práce a deťom 

poskytuje najlepšie životné príležitosti, prejavujú sa ale viaceré problémy z hľadiska dostupnosti, 

prístupu, ale aj spôsobilosti a voľby rodičov. Najzraniteľnejšie rodiny (s viacerými deťmi, osamelí 

rodičia, rómske rodiny z priestorovo vylúčeného prostredia) majú všeobecne nižšiu mieru účasti v 

dôsledku obmedzenej priestorovej dostupnosti a prístupu, finančnej dostupnosti, spôsobilosti a 

rodičovskej voľby. 

Barcelonský cieľ zameraný na deti do 3 rokov dosiahlo v roku 2010 len 10 členských štátov, pätnásť 

bolo stále pod úrovňou 25 %. Dostupnosť a využívanie týchto služieb je veľmi nízke najmä v Poľsku, 

Českej republike a na Slovensku, kde je miera účasti nižšia ako 5 %.  

V kategórii detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky 11 členských štátov 

dosiahlo v roku 2010 cieľových 90 %, nezávisle od počtu hodín strávených v príslušnom zariadení. V 

roku 2011 tento cieľ  dosiahlo Taliansko. Trinásť členských štátov sa nachádza pod hranicou 80 % 

a musí ešte vynaložiť značné úsilie. Slovensko je na 8. priečke od konca rebríčka, Poľsko 

a Chorvátsko sa nachádzajú pod hranicou 50 %. 

                                                      

112
 Iba štátne škôlky (Zdroj:  UIPŠ) 
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Výskumy potvrdili značný rozdiel medzi mestskými a vidieckejšími oblasťami v dostupnosti škôlok. 

V  mnohých rodinách sú problémom vysoké náklady, ktoré musia znášať rodičia, ako aj dĺžka 

otváracích hodín služieb starostlivosti, ktoré často neboli dostatočné na to, aby ich bolo možné 

zosúladiť s prácou na plný úväzok. 

Formálne služby starostlivosti o deti pomáhajú rodičom vstúpiť a/alebo udržať sa na pracovnom trhu 

len vtedy, keď sú finančne prístupné. Nedostatok služieb na plný čas môže pôsobiť ako prekážka pri 

vykonávaní zamestnania na plný úväzok, najmä pre osamelé matky. 

Využívanie neformálnej starostlivosti (zväčša starí rodičia) sa v obidvoch vekových kategóriách 

využíva vo veľkej miere, ale iba na obmedzený čas a nemôže sa považovať za dostatočné riešenie, 

ktoré rodičom umožní pracovať na plný úväzok. Trend predlžovania aktívneho života môže spôsobiť, 

že sa bude čoraz ťažšie spoliehať  na pomoc starých rodičov. 

V prípade nedostatočnej ponuky a najmä pre neaktívnych alebo nezamestnaných rodičov, keď sa 

priorita udeľuje zamestnaným rodičom a predovšetkým domácnostiam s dvoma príjmami, a 

znemožňuje sa tak druhému tvorcovi príjmov opätovne sa zapojiť do aktívneho života. 

Relatívne slabá miera účasti v MŠ sa nemusí nevyhnutne spájať s nedostatkom služieb starostlivosti o 

deti. Na dopyt po starostlivosti o najmenšie deti môže mať vplyv vymedzenie nároku na rodičovskú 

dovolenku.
113

 Na Slovensku je hradená dovolenka oveľa dlhšia, ak ju sprevádza nedostatok služieb 

starostlivosti, môže to mať vplyv na účasť žien na pracovnom trhu.  

Na dosiahnutie barcelonských cieľov je potrebné zabezpečiť dostupnosť a finančnú prístupnosť 

služieb. Priame verejné financovanie služieb umožňuje účinnejšie riadenie zo strany verejných 

orgánov, úspory z rozsahu, vytváranie kvalitnejšieho národného plánu, efektívnejšie vzdelávanie 

vychovávateľov a spravodlivejší prístup pre rodičov k systémom dávok starostlivosti pre všetky 

sociálne skupiny. 

Zodpovednosť za vykonávanie politiky v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je 

rozdelená medzi vládu a miestne samosprávy. Jedným z pozitívnych dôsledkov decentralizácie bolo 

integrovanie služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na miestnej úrovni a lepšie 

zohľadňovanie miestnych potrieb.  

Decentralizácia má ale aj určité riziká: delegovaním právomocí a povinností sa môžu posilniť 

medziregionálne rozdiely v prístupe a kvalite služieb. Bolo by preto vhodné prijať všeobecný 

a integrovanejší prístup k službám vzdelávania a starostlivosti, do ktorého sa zahrnú všetky dotknuté 

strany vrátane rodín, a rozvíjať úzku medzisektorovú spoluprácu medzi jednotlivými akčnými 

oblasťami, medzi ktoré patrí vzdelávanie, kultúra, sociálne otázky, zamestnanosť, zdravie 

a spravodlivosť.
114

 

 

                                                      

113
 V severských krajinách či Slovinsku je bežné, že rodičia sa starajú o svoje dieťa počas prvého roku života, na konci 

ktorého vzniká dieťaťu právo na využívanie kolektívnej starostlivosti. 
114 Odporúčanie formulované Inštitútom pre výskum práce a rodiny 
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DOMÁCA  SFÉRA A STAROSTLIVOSŤ O DETI  

Okrem zabezpečenia služieb starostlivosti o deti zároveň s rodičovskou dovolenkou sa zdá byť 

nevyhnutné, aby sa vytvorila možnosť dovolenky na opatrovanie pre otcov. Súčasné nastavenie 

schém rodičovskej dovolenky, dávok zo sociálneho poistenia a štátnych sociálnych dávok na podporu 

rodiny bez zámernej a vyššej podpory otcov bude viesť k ďalším štrukturálnym rodovým 

nerovnostiam.  

Pritom viaceré štáty už pristúpili, podľa vzoru severských štátov, k zavedeniu „otcovských kvót“, t.j. 

neprenositeľných mesiacov rodičovského voľna vymedzených iba pre otcov. V období 2011/2012 

malo otcovskú dovolenku zavedenú 22 štátov s priemernou dĺžkou 4,8 týždňa, z toho preplácaných 

100 % predchádzajúcej mzdy 2,8 týždňa. 

 

GRAF 7  POČET TÝŽDŇOV OTCOVSKEJ DOVOLENKY V KRAJINÁCH OECD 

 

Poznámka: FTE (full time equivalent)  = 100 % preplácania predchádzajúcej mzdy. 

ZDROJ: OECD FAMILY DATABASE
115

  

 

Hoci dĺžka a miera náhrady mzdy „otcovských mesiacov“, ako aj reálna miera čerpania voľna otcami 

v rámci krajín výrazne variuje, štáty s dlhšou skúsenosťou zaznamenávajú prvé pozitívne efekty. 

Čerpanie rodičovského voľna otcami je asociované s nižšou mierou rozvodovosti, zlepšením 

zdravia a znížením úmrtnosti mužov, z hľadiská detí ide o zlepšenie ich prístupu k obom 

rodičom.
116

  

Z hľadiska žien ide o zmierňovanie rizík zo straty ľudského kapitálu so sekundárnym vplyvom 

na znižovanie rizika chudoby žien a detí a vo viacerých krajinách opakovaný pozitívny efekt 

zvyšovania počtu plánovaných detí v domácnosti.  

Dlhodobý efekt vyváženejšej deľby neplatenej práce v domácnosti však nastáva až pri čerpaní 90 

a viacdňovej otcovskej dovolenky, kratšie obdobie nevedie k narušeniu tradičných rodových 

očakávaní.
117

  

 

                                                      

115  Dostupné na: http://www.oecd.org/els/soc/oecdfamilydatabase.htm#public_policy.  
116 Social Insurence Report 2009, Sweden. In: Jarvklo, N., 2013. 
117 Klinth, 2008. 

http://www.oecd.org/els/soc/oecdfamilydatabase.htm#public_policy
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2.5  RODIČOVSTVO A NEPLATENÁ PRÁCA   

 

Nasledovné názory Slovákov a Sloveniek  na úlohu žien v rodine, rodové roly , starostlivosť o deti 

a starších ľudí  čerpáme  z výskumu ISSP (International Social Survey Programme)  Slovensko 

2012.
118

 Ide na najaktuálnejšie  dostupné údaje z tejto oblasti , ktoré  umožňujú   navyše v niektorých 

otázkach aj porovnanie s rokom 2002 ( teda  sledovať zmeny za dekádu 2002 a 2012). Nasledujúce 

názory slovenskej populácie sú zväčša názormi za celú dospelú populáciu a iba výberovo ponúkame 

triedenie podľa pohlavia či podľa veku dieťaťa v domácnosti. K otázkam napr. o čerpaní rodičovského 

voľna sa vyjadrovali teda aj respondenti a respondentky, ktorí  deti majú už odrastené, alebo ich ešte 

nemajú a pod. Pritom  z výskumov vyplýva, že názory sa  rôznia hlavne podľa  aktuálneho  

rodinného statusu, vzdelania a iných socio-demografických znakov. Z tohto hľadiska by si 

predmetné údaje vyžadovali ďalšiu analýzu.  

 

NÁZORY  NA ÚLOHU ŽIEN V  RODINE  

Slovenská  verejnosť zastáva na úlohu žien v rodine jednoznačné, ale aj rozporuplné názory. 

Jednoznačne súhlasný názor má na to, že pracujúca matka dokáže mať rovnako vrúcny vzťah 

ako matka, ktorá nepracuje  (  celkovo súhlasí 75,8%, z toho 51,6% úplne a 24,2% skúr súhlasí)
119

.  

Takisto takmer 65% populácie Slovenska súhlasí s tým, že mať zamestnanie je pre ženu najlepší 

spôsob ako byť nezávislou, ale  zároveň  takmer 61% súhlasí  aj s tým, že ženy v skutočnosti chcú mať 

domov a deti, hoci mať zamestnanie považujú taktiež  za správne.  

 

GRAF 8  NÁZORY NA ÚLOHU ŽENY V RODINE (V %, 2012) 

 

ZDROJ: 15  ISSP  SLOVENSKO 2012 

                                                      

118 Výskum ISSP Slovensko 2012 je súčasťou pravidelného  modulového zisťovania International Social Survey Programme, 

zameriavaný na rôzne oblasti. V roku 2012 bol zopakovaný modul  rodina, práca a rodové roly ( prvý krát v roku 2002). 

Výber vzorky a terénny zber údajov výskumu ISSP Slovensko 2012 zabezpečovala výskumná agentúra TNS Slovakia. 

Respondenti boli pre výskum vybraní stratifikovaným viacstupňovým pravdepodobnostným výberom na vzorke  1 128 

respondentov a respondentiek 18 a viac ročných. Zber dát sa uskutočnil 25.10.2012 - 10.12.2012. Finančne bol zber dát 

podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ( č. grantu APVV-0309-11), dáta sú verejne dostupné v Slovenskom 

archíve sociálnych dát ( http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2012001 ). Dáta za rok 2012 sú vážené.  

119 V ISSP Slovensko  2012 a 2002 bola použitá 5-stupňová škála odstupňovaného súhlasu: úplne súhlasím; skôr súhlasím 

ako nesúhlasím; rovnako súhlasím ako nesúhlasím; skôr nesúhlasím ako súhlasím;  vôbec nesúhlasím. V texte  pod súhlasom 

uvádzame súčet frekvencií za kategóriu „ úplne súhlasím“ a „skôr súhlasím ako nesúhlasím“ a pod nesúhlasné názory zase 

súčet frekvencii „ skôr nesúhlasím ako súhlasím a „ vôbec nesúhlasím“, ak nie je uvedené inak.  

http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2012001
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Nejednoznačné názory zastáva slovenská populácia aj  v tom,  že byť ženou v domácnosti  je 

rovnako naplňujúce, ako pracovať za peniaze  ( súhlasí 38% populácie, 27% rovnako súhlasí ako 

nesúhlasí a 29% nesúhlasí). Podobne rozporuplné sú názory aj na to, či dieťa v predškolskom veku 

trpí, ak matka pracuje ( 33% súhlasí, 18% aj súhlasí aj nesúhlasí a 44% nesúhlasí), aj na to, že  rodinný 

život je ukrátený ak  matka pracuje na plný úväzok ( 38% súhlasí, 26% aj súhlasí aj nesúhlasí, 37% 

nesúhlasí).  

V porovnaní s názormi spred 10 rokov možno konštatovať, že  súhlas s názorom na zamestnanie 

ženy ako cesty k jej nezávislosti, ale taktiež aj to,  že pracujúca matka môže mať vrúcny vzťah  

rovnako ako nepracujúca matka, sa v populácii posilnil. Zároveň sa výrazne oslabil súhlas 

s názorom, že rodinný život je ukrátený ak matka pracuje na plný pracovný úväzok  ( z 53% na 38%) 

a že dieťa v predškolskom veku trpí, ak matka pracuje ( 50% na 33%).  

 

GRAF 9  NÁZORY NA ÚLOHU ŽIEN V RODINE (V%, 2012  A 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: odpovede  sú súčtom odpovedí  „úplne súhlasím a skôr súhlasím ako nesúhlasím“ v % 

ZDROJ: 16  ISSP  SLOVENSKO 2002 A ISSP  SLOVENSKO 2012   

 

Predchádzajúca batéria názorov na úlohu žien v rodine vychádza z predpokladu, že žena je ten z dvoch 

rodičov, ktorý by mal riešiť konflikt rodina – práca, alebo sa obávať  toho, že deti budú trpieť ak bude 

pracovať a pod. Ak by rovnosť žien a mužov bola skutočná, kládli by sme si rovnaké otázky aj 

o úlohe mužov v rodine, t.j. napríklad „dokáže mať  pracujúci otec so svojimi deťmi rovnako vrúcny 

a istotu poskytujúci vzťah ako otec, ktorý nepracuje?“ Alebo „trpí dieťa v predškolskom veku, ak jeho 

otec pracuje?“ Ak prijmeme predpoklad, že dieťa potrebuje oboch rodičov, otca aj matku,  a zároveň 

aby obaja rodičia boli aktívnymi, nielen symbolickými rodičmi, tak nie je dôvod aby sme neskúmali 

podobné názory o úlohe mužov v rodine rovnako ako aj o ženách.  
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NÁZORY NA RODOVÉ ROLY  V RODINE  

V roku 2002 program ISSP skúmal, či by sa muži mali viac podieľať na domácich prácach  a na 

starostlivosti o deti vo väčšej miere ako doteraz. S väčším podielom mužov na domácich prácach 

súhlasilo 54% populácie a 27% bolo ambivalentných. S väčším angažovaním mužov v starostlivosti 

o deti súhlasilo 60% a ambivalentných bolo 26% slovenskej populácie. V roku 2012 sa tieto 

otázky už nezopakovali, ale nahradili ich nasledujúce: 

a) muž by mal byť hlavným živiteľom rodiny a to aj v prípade ak žena taktiež pracuje;  

b) v čase vysokej nezamestnanosti by vydaté ženy mali zostať v domácnosti. 

S prvým výrokom súhlasilo až 72% populácie, s druhým iba 16%. Zároveň však výraznú podporu 

v populácií má už dlhodobo názor, že do príjmu domácnosti majú prispievať obaja (muž aj žena, 

81%). S výrokom, že  poslaním muža je zarábať peniaze a poslaním ženy je postarať sa o domácnosť 

a rodinu súhlasilo 51% populácie, ambivalentný názor malo 26% populácie ( ISSP Slovensko 2012).  

 

GRAF 10  NÁZORY NA RODOVÉ ROLY  V RODINE (V %, 2012) 

 

ZDROJ: 17  ISSP  SLOVENSKO 2012 

 

Model rodiny, kde obaja partneri majú  rovnako náročné zamestnanie a starostlivosť o deti si 

medzi sebou delia rovnakým dielom je ideálnou rodinou pre takmer 45% slovenskej  dospelej 

populácie ( viac pre ženy, ako pre mužov). Model, v ktorom má žena menej náročné zamestnanie  a aj 

väčšiu časť zodpovednosti za deti preferuje takmer 41% populácie, viac mužov ako žien ( 42,5%  

mužov ku 39,3% žien). Tradičný model rodiny, v ktorom je iba  manžel zamestnaný a žena  

v domácnosti je ideálom pre necelých 10% slovenskej populácie. Model nerovných rodových 

rodičovských rolí, teda keď žena nesie úplnú alebo väčšiu časť zodpovednosti za starostlivosť o deti 

a domácnosť uznáva ako ideálny model takmer 51% slovenskej populácie ( 47,6% žien a 54% 

mužov).  

Manželstvo ako ideálny typ partnerského života považuje 78,2% obyvateľov Slovenska, 

neformálne spolužitie bez sobáša 14,1%, partnerský vzťah s oddeleným bývaním aj hospodárením 

2,4% a život bez dlhodobého partnera iba 0,5% opýtaných. Pritom 4,8%  populácie nevedelo posúdiť, 

ktorý typ partnerského života preferujú. Obava o klesajúcom význame manželstva teda nie je 

namieste. Potvrdzuje to aj nesúhlas viac ako 71% obyvateľstva s tým, že by manželstvo bola 

zastaraná inštitúcia. Takmer 42% si myslí, že ženatí/vydatí ľudia sú vo všeobecnosti šťastnejší než 

slobodní ľudia a 64% zastáva názor, že ľudia ktorí chcú mať deti, by mali manželstvo aj uzavrieť. 

Zároveň však 33% ľudí nemá problém s tým, ak pár žije spolu bez úmyslu uzavrieť manželstvo, 26% 

má k tejto otázke ambivalentný vzťah a 37% ľudí s tým nesúhlasí ( v roku 2002 súhlasilo 32%, 

nesúhlasilo 47%). Rozvod ako najlepšie riešenie, keď pár nevidí východisko pri riešení svojich 

manželských problémov, uznáva viac ako 49% slovenskej populácie, 24% s tým aj súhlasí aj nesúhlasí 
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a 19% nesúhlasí (v roku 2002 súhlasilo s touto otázkou 53%, 19% súhlasilo aj nesúhlasilo a 24% 

nesúhlasilo).  

Dôvody nižšej pôrodnosti  prikladá slovenská populácia najčastejšie  nedostatku dostatočne 

platenej práce na zabezpečenie rodiny (41%) a samostatného bývania ( 23%) a názor, že ľudia 

uprednostňujú život bez záväzkov a bez detí ( 16%).  

 

NÁZORY NA STAROSTLIVOSŤ O DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU  

Predstavy slovenskej dospelej populácie o tom, ako a kto by sa mal starať o deti predškolského veku 

sú nasledovné: o nároku na platenú rodičovskú/materskú dovolenku nemá slovenská populácia 

pochybnosť. Až 98,8% ľudí si myslí, že jeden z rodičov práve narodeného dieťaťa by mal mať nárok  

na platenú materskú/rodičovskú dovolenku. O počte platených mesiacov sa však už názory rôznia. 

Dvojročné platené obdobie materskej/rodičovskej dovolenky je prijateľné pre 14% ľudí, 

trojročné však až pre takmer 50%, päťročné obdobie pri privítalo 8,% slovenskej populácie.  

Podľa  respondentov a respondentiek dávky počas platenej materskej či rodičovskej dovolenky by mal 

uhrádzať štát ( názor 60,4%  populácie), podľa 35% populácie štát spolu so zamestnávateľom a 2,5% 

populácie si myslí, že dávky by mal hradiť iba zamestnávateľ. 

Rovnomerné rozdelenie čerpania rodičovského voľna medzi oboma rodičmi preferuje iba 8,6% 

slovenskej populácie. Väčšina, až 64%  ľudí sa však domnieva, že jedine matka by si mala vybrať 

celé obdobie platenej dovolenky a 20,2% zase že matka väčšinu a otec len menšiu časť. Predstavy 

o reverzných ( obrátených) rodičovských rolách neuznáva ani 1% slovenskej populácie.   

Predstavu, že matka je doma s malým dieťaťom a otec pracuje na plný úväzok považuje za ideálne 

usporiadanie pracovného a rodinného života rodiny s dieťaťom v predškolskom veku 52,6% 

slovenskej populácie, žien však menej ako mužov ( takmer 50% žien ku 56% mužov).  Takmer 30% 

však preferuje prácu matky na čiastočný a otca na plný úväzok. Prácu oboch rodičov na plný pracovný 

úväzok  s dieťaťom predškolského veku   vníma ako najlepšiu organizáciu práce a rodiny len necelých 

11% ľudí.  

Za najmenej vhodnú  možnosť označili ľudia, keď by otec zostal doma a matka by pracovala na plný 

pracovný úväzok (39,8%) a ak matka a otec pracujú na plný úväzok (24%).  Na treťom mieste 

skončila možnosť, keď by  otec pracoval na čiastočný úväzok a matka na plný ( 10,%).  

Takmer 50% slovenskej populácie si myslí, že starostlivosť o deti predškolského veku by mali 

primárne poskytovať verejné predškolské zariadenia a takmer 45%  si myslí, že by to mali byť 

členovia rodiny. So súkromnými poskytovateľmi ako primárnymi poskytovateľmi súhlasí 1,6% 

a zamestnávateľmi 0,4%. Neziskové  (cirkevné a charitatívne) organizácie ako primárni poskytovatelia 

sú vnímané 0,4% populácie.  

Tomu zodpovedná aj predstava o tom, kto by mal hradiť náklady na starostlivosť o malé deti. Náklady 

na starostlivosť o deti v predškolskom veku by mal primárne hradiť  štát alebo obec ( teda 

z verejných zdrojov (57,5% populácie ), a potom rodina ( 37% populácie).  S názorom, aby na 

nákladoch podieľali zamestnávatelia  súhlasí iba  1,9% ľudí.  

O starších ľudí by sa však mali postarať primárne členovia rodiny. To je názor 57% populácie.  

Viac ako 35% ľudí si však myslí, že by to primárne mali byť verejné zariadenia. Pritom náklady za 

túto starostlivosť by mal primárne znášať štát zo svojich verejných zdrojov ( názor 61% populácie). 

Viac než 34% ľudí si však myslí, že by si náklady na  starostlivosť o seba mali hradiť starší ľudia 

samotní alebo ich rodinní príslušníci.  
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DISTRIBÚCIA NEPLATENEJ PRÁCE   

Preferencia slovenskej populácie klásť na ženy – matky väčšinu zodpovednosti za starostlivosť  

o domácnosť, deti a iných závislých členov rodiny sa prejavuje aj na odhade priemerného počtu hodín 

venovanému týmto prácam. Významnú úlohu tu však zohráva vek dieťaťa v domácnosti. Matky detí 

do 6 rokov veku venujú  v priemere domácim práca a starostlivosti o deti takmer 60 hodín za týždeň. 

Otcovia detí tej istej vekovej kategórie v priemere necelých 28 hodín za týždeň.  Matky starších detí  

od 6 do 17 rokov venujú neplatenej práci 42 hodín a otcovia 23 hodín.  

Možno konštatovať, že matky vo všeobecnosti venujú starostlivosti o deti a iných závislých členov 

rodiny približne o 50% viac času a zároveň pracujú v priemere len o 6 – 7 hodín za týždeň menej ako 

otcovia rodín. Celkovo matky malých detí do 6 rokov veku v priemere odpracujú za týždeň 99 

hodín platenej a neplatenej práce, čo denne predstavuje v priemere viac ako 14 hodín. Otcovia 

malých detí do 6 rokov v priemere necelých 11 hodín denne.  

GRAF 11 

 

ZDROJ: 18  ISSP  SLOVENSKO  2012   

Navyše pravidelné domáce práce, nevyhnutné pre zabezpečenie chodu domácnosti a starostlivosti 

o členov rodiny, sú vykonávané  takmer  výlučne ženami. S výnimkou malých opráv a styku s úradmi  

delegujú muži bežné domáce práce vždy alebo zvyčajne na manželku. Pranie, upratovanie a príprava 

jedál sú takmer výlučne vykonávané  manželkami. Rovnako alebo spoločne sú najviac vykonávané 

styk s úradmi, nákupy a starostlivosť o chorých. Vykonávanie daných prác treťou osobou tvorí iba 

nezanedbateľný podiel. Priemerné odpovede žien na tú istú otázku sa líšia v porovnaní s odpoveďami 

mužov v tom, že výhradnosť vykonávaných prác takmer výlučne ženami sa ešte viac posilnila, 

pomerne  rovnako alebo spoločne vykonávané práce sa oslabili a mierne sa zvýšila účasť na 

vykonávaní prác niekoho iného (tretej osoby).  Napríklad vykonávanie malých opráv v domácnosti 

tretími osobami a vykonávanie ženami samotnými sa v odpovedaniach žien  zdvojnásobilo. 

Vzhľadom na nerovnomerné rozdelenie domácich prác nás zaujímalo, ako toto rozdelenie ženy a muži 

vnímajú. V roku 2012  takmer 54%  populácie si myslelo, že sa podieľa na domácich prácach takou 

mierou, ako im prislúcha ( tento názor zastávalo 56% mužov a 51% žien). Možno teda konštatovať, že 

viac ako polovica slovenskej populácie  je s nerovnomerným rozdelením domácich prác na úkor 

žien spokojná  a je presvedčená, že takýto vysoký či nízky diel im prislúcha. Presvedčenie, že robia 

oveľa viac, alebo o niečo viac domácich prác ako im prislúcha má celkovo takmer 28% populácie, 

výrazne viac ženy ako muži. Sebakriticky priznáva svoj nízky podiel na domácich prácach celkovo 

18,% populácie, takmer  výlučne iba muži.  

Podiel žien, ktoré zastávajú názor, že sa podieľajú na domácich prácach viac ako im prislúcha, sa 

v priebehu rokov 2002 a 2012 znížil z 55% na 47,4% a podiel mužov, ktorí si myslia, že sa podieľajú 

menej ako majú sa zas zvýšil z 31% na 35%. Zároveň podiel žien ktoré sa podieľajú akurát sa za 

sledované obdobie zvýšil o 10 p.b. zo 40,8%  v roku 2002 na 51% v roku 2012.  
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PRÍJMOVÁ ROVNOVÁHA MEDZI PARTNERMI  

Porovnanie výšky príjmov medzi manželmi/partnermi  prinieslo zistenie, že len  približne 20% párov 

má  zhruba rovnaký príjem.  Vo viac ako 65% párov majú muži (manžel/partner) vyšší alebo aj 

oveľa vyšší príjem ako ich partnerka/manželka.  Ženy majú vyšší alebo oveľa vyšší príjem ako ich 

mužský partneri/ manželia v 10%  – 12%.  Prevaha párov, kde má muž vyšší príjem sa v priebehu 

rokov 2002 a 2012 ešte posilnila ( zo 65,8% na 70,9%), pričom  podiel párov, kde má vyšší príjem 

žena klesol v priebehu sledovaného obdobia z 12,3% na 10,8%. Posilňuje sa teda skôr trend 

ekonomickej závislosti žien od svojich manželov.  

GRAF 12   
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 ZDROJ: 19  ZDROJ: ISSP  SLOVENSKO 2002  A 2012  

 

Napriek pomerne výraznej príjmovej nerovnováhe medzi partnermi, hospodárenie s príjmami 

je pomerne vyrovnané.  Viac ako 60% párov dáva všetky peniaze dokopy a každý si zoberie toľko, 

koľko potrebuje. Približne 16% párov zas časť peňazí dáva dohromady a časť si každý drží oddelenie. 

Dokonca u viac ako 13% manželských  alebo partnerských párov spravuje žena všetky peniaze a dáva 

manželovi jeho diel. 
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3. ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA 

GRAF 13   

 

Poznámka: Graf prebratý z dokumentu Barcelonské ciele..., 2013. 

 

GRAF 14  RODOVÁ PRIEPASŤ V  ZAMESTNANOSTI (2012, ROZDIEL OPROTI PRIEMERU EÚ)  

 

Poznámka: Graf prebratý z dokumentu Female Labour Market Participation..., 2013. 
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KU KAPITOLE 2.3 

GRAF 15  VPLYV RODIČOVSTVA NA ZAMESTNANOSŤ V ROKU 2012  (ROZDIEL V PERCENTUÁLNYCH BODOCH 

MEDZI ZAMESTNANOSŤOU  ŽIEN A MUŽOV VO VEKU 20-49  ROKOV BEZ DIEŤAŤA A S DIEŤAŤOM) 

 

 

Poznámka: Graf prebratý z dokumentu Female Labour Market Participation..., 2013. 

 

GRAF 16  MIERA ZAMESTNANOSTI A PODIEL PRACOVNÍKOV NA ČIASTOČNÝ ÚVÄZOK PODĽA POHLAVIA V ROKU  

2012 (% Z POPULÁCIE ŽIEN A  MUŽOV VO VEKU 20-64  ROKOV) 

 

Poznámka: Graf prebratý z dokumentu Female Labour Market Participation..., 2013. 
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GRAF 17  PERCENTUÁLNY PODIEL DETÍ MLADŠÍCH AKO TRI  ROKY, KTORÝM SA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ V RÁMCI 

OFICIÁLNYCH ŠTRUKTÚR  (PRE INFORMÁCIU SA UVÁDZA AJ POČET HODÍN STRÁVENÝCH TÝŽDENNE V ZARIADENIACH 

STAROSTLIVOSTI O DETI) 2010–11 
Obrázok 2 – Podiel detí do 3 rokov, ktoré využívajú formálne systémy 

starostlivosti (informatívne sa uvádza, koľko času v týždni v nich strávia) 

2010 – 2011 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CZ PL SK BG RO EL AT
HU M

T LT LV DE EE IT CY

EÚ
-2

7 FI IE UK BE LU PT SI ES FR NL SE DK HR CH IS NO

Zdroj : Eurostat –  Štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach  E Ú -SILC 2010 – 2011 .

Niektoré údaje sú zostavené na základe malých vzoriek a nie sú štatisticky hodnoverné. Týka sa to celkových údajov za tieto štáty : AT, 

BG, CY, CZ, EL, HR, LT, MT, PL, 

30 hod a viac

1 až 29 hod.

spolu za rok
2011 

33 %

 ↓

 

GRAF 18  PERCENTUÁLNY PODIEL DETÍ VO VEKU OD TROCH ROKOV DO VEKU POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, 

KTORÝM SA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ V RÁMCI OFICIÁLNYCH ŠTRUKTÚR (PRE INFORMÁCIU SA UVÁDZA AJ POČET 

HODÍN STRÁVENÝCH TÝŽDENNE V ZARIADENIACH STAROSTLIVOSTI O DETI) 2010–11  
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Zdroj: Eurostat – Štatistika EÚ o  príjmoch a životných podmienkach EÚ-SILC 2010  – 2011 

Obrázok 3 – Podiel detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej 

dochádzky, ktoré využívajú formálne systémy starostlivosti (informatívne sa 
uvádza, koľko času v týždni v nich strávia) 2010 – 2011
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GRAF 19  PERCENTUÁLNY PODIEL DETÍ MLADŠÍCH AKO TRI  ROKY, KTORÝM SA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ V RÁMCI 

OFICIÁLNYCH ŠTRUKTÚR  (PRE INFORMÁCIU SA UVÁDZA AJ POČET HODÍN STRÁVENÝCH TÝŽDENNE V ZARIADENIACH 

STAROSTLIVOSTI O DETI) 2010–11 

Obrázok 2 – Podiel detí do 3 rokov, ktoré využívajú formálne systémy 

starostlivosti (informatívne sa uvádza, koľko času v týždni v nich strávia) 

2010 – 2011 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CZ PL SK BG RO EL AT
HU M

T LT LV DE EE IT CY

EÚ
-2

7 FI IE UK BE LU PT SI ES FR NL SE DK HR CH IS NO

Zdroj : Eurostat –  Štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach  E Ú -SILC 2010 – 2011 .

Niektoré údaje sú zostavené na základe malých vzoriek a nie sú štatisticky hodnoverné. Týka sa to celkových údajov za tieto štáty : AT, 

BG, CY, CZ, EL, HR, LT, MT, PL, 
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GRAF 20  PERCENTUÁLNY PODIEL DETÍ VO VEKU OD TROCH  ROKOV DO VEKU POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY,  

KTORÝM SA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ V RÁMCI OFICIÁLNYCH ŠTRUKTÚR (PRE INFORMÁCIU SA UVÁDZA AJ POČET 

HODÍN STRÁVENÝCH TÝŽDENNE V ZARIADENIACH STAROSTLIVOSTI O DETI) 2010–11 
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Zdroj: Eurostat – Štatistika EÚ o  príjmoch a životných podmienkach EÚ-SILC 2010  – 2011 

Obrázok 3 – Podiel detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej 

dochádzky, ktoré využívajú formálne systémy starostlivosti (informatívne sa 
uvádza, koľko času v týždni v nich strávia) 2010 – 2011
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GRAF 7 

 

Poznámka: FTE (full time equivalent)  = 100 % preplácania predchádzajúcej mzdy. 

ZDROJ: OECD FAMILY DATABASE 

(HTTP://WWW.OECD.ORG/ELS/SOC/OECDFAMILYDATABASE.HTM#PUBLIC_POLICY).  

 

KU KAPITOLE 2.4 

TABUĽKA 10  AKO BY PODĽA VÁS MALA BYŤ TÁTO MATERSKÁ/RODIČOVSKÁ  DOVOLENKA ROZDELENÁ MEDZI 

MATKU A OTCA DIEŤAŤA?  ( %, PODĽA POHLAVIA)  

 Celkom  Muži Ženy 

Matka by si mala vybrať celé obdobie platenej materskej/rodičovskej dovolenky a otec by si 

nemal vybrať žiadnu 

64,1 66,1 62,1 

Matka by si mala vybrať väčšinu platenej materskej/rodičovskej dovolenky a otec by si mal 

vybrať len menšiu časť 

20,2 17,6 22,5 

Matka a otec by si mali vybrať platenú materskú/rodičovskú dovolenku rovným dielom 8,6 8,8 8,6 

Otec by si mal vybrať väčšinu platenej materskej/rodičovskej dovolenky a matka by si mala 

vybrať len menšiu časť 

0,6 0,2 0,9 

Otec by si mal vybrať celé obdobie platenej materskej/rodičovskej dovolenky a matka by si 

nemala vybrať žiadnu 

0,1 0,2  

Neviem posúdiť 6,4 7,1 5,9 

ZDROJ: 20  ISSP   SLOVENSKO 2012 

 

TABUĽKA 11  PRIEMERNÝ POČET HODÍN  ZA TÝŽDEŇ STRÁVENÝ PLATENOU A NEPLATENOU PRÁCOU PODĽA 

POHLAVIA A VEKU DETÍ V DOMÁCNOSTI (V HOD/TÝŽDEŇ). 

 Rodičia s deťmi do 6 

rokov veku 

Rodičia s deťmi od 6 

do 17 rokov veku 

Muži a ženy  bez detí  do 17 

rokov žijúcich v jednej 

domácnosti 

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

N
ep

la
te

n
á 

p
rá

ca
 

Domáce práce 11,82 23,83 13,04 21,63 13,31 20,16 

Starostlivosť o členov  rodiny 

( o deti, staršie osoby, 

chorých a nevládnych členov 

rodiny) 

16,14 35,98 10,05 20,4 4,42 9,26 

Platená práca v zamestnaní  

(vrátane nadčasov)  

46,89 39,48 41,61 40,38 43,46 42,66 

Celkom 74,85 99,29 64,7 82,41 61,19 72,08 

ZDROJ: 21  ISSP   SLOVENSKO 2012 

http://www.oecd.org/els/soc/oecdfamilydatabase.htm#public_policy
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TABUĽKA 12  PONÚKAME VÁM TRI MODELY RODINY. KTORÝ Z NICH NAJLEPŠIE KOREŠPONDUJE S VAŠOU 

PREDSTAVOU O IDEÁLNEJ RODINE?  ( V %, N = 1128) 

 Celkom Ženy Muži 

Rodina, kde obaja partneri majú rovnako náročné zamestnanie a starostlivosť 

o deti si medzi sebou delia rovnakým dielom 

44,8 48,4 40,9 

Rodina, kde má žena menej náročné zamestnanie a kde väčšia časť 

zodpovednosti o deti a domácnosť pripadá na ženu 

40,9 39,3 42,5 

Rodina, kde je zamestnaný iba manžel a žena sa stará o deti a domácnosť 9,7 8,3 11,3 

Žiadny z uvedených modelov 4,6 4 5,3 

ZDROJ: 22  ISSP   SLOVENSKO 2012 

TABUĽKA 13  KTORÝ Z NASLEDUJÚCICH  VÝROKOV NAJLEPŠIE VYSTIHUJE VAŠU PREDSTAVU O TOM , PREČO SA 

RODÍ MENEJ DETÍ?  ( V %, N =1128, MOŽNOSŤ IBA JEDNEJ ODPOVEDE)  

Mladí ľudia:  % 

Majú iné možnosti sebarealizácie ako mala generácia ich rodičov a aj ich využívajú 13,1 

Majú problém zabezpečiť si samostatné bývanie 23 

Nemajú dostatočne platenú prácu, aby zabezpečili rodinu 40,6 

Uprednostňujú život bez záväzkov a bez detí 16 

Iné120 1,6 

Neviem posúdiť 5,7 

ZDROJ: 23  ISSP   SLOVENSKO 2012 

TABUĽKA 14  PREDSTAVTE SI RODINU S DIEŤAŤOM V PREDŠKOLSKOM VEKU. AKO BY SI MALI PODĽA VÁS V 

TEJTO RODINE ZORGANIZOVAŤ SVOJ RODINNÝ A  PRACOVNÝ ŽIVOT?  ( V %, PODĽA POHLAVIA) 

 Celkom  Muži Ženy  

Matka je doma s dieťaťom a otec pracuje na plný úväzok 52,6 55,7 49,7 

Matka pracuje na čiastočný úväzok a otec pracuje na plný úväzok 29,8 22,6 33,2 

Matka aj otec pracujú na plný úväzok 10,9 10,1 11,5 

Matka aj otec pracujú na čiastočný úväzok 0,8 0,6 1 

Otec je doma s dieťaťom a matka pracuje na plný úväzok 0,7 0,2 1 

Neviem posúdiť 5,3 7,2 3,6 

ZDROJ: 24  ISSP   SLOVENSKO 2012 

TABUĽKA 15  ĽUDIA MAJÚ RÔZNE NÁZORY NA STAROSTLIVOSŤ O DETI V PREDŠKOLSKOM VEKU. KTO PRIMÁRNE 

BY MAL PODĽA VÁS TÚTO STAROSTLIVOSŤ POSKYTOVAŤ?  (V %, PODĽA POHLAVIA, 2012) 

 Celkom  Muži Ženy  

Členovia rodiny 44,7 42,9 46,4 

Verejné (štátne, obecné) predškolské zariadenia  49,8 50,8 48,8 

Neziskové organizácie (charitatívne organizácie, cirkvi a cirkevné organizácie) 0,4 0,2 0,7 

Súkromní poskytovatelia (súkromné jasle a materské školy, detské opatrovateľky) 1,6 1,1 2 

Zamestnávatelia 1 0,9 1,2 

Neviem posúdiť 2,3 4,1 0,9 

                                                      

120 Respondenti a respondentky mali možnosť voľných odpovedí ( iné), z ktorých vyberáme: antikoncepcia; je to všetko 

dohromady a ešte aj akási móda, televízia to propaguje; mnohí chcú najprv zohnať dobru prácu, cestovať, budovať kariéru, 

zadovážiť bývanie a až potom plánujú deti; najmä muži sa stali nezodpovední a chcú si užívať a nie starať sa o rodinu, 

mládež je celkovo veľmi promiskuitná, čo spôsobili telenovely a televízne programy pochybnej kvality a nízkej morálky; 

nemajú možnosť získať adekvátne zamestnanie k svojmu vzdelaniu ani finančne ohodnotene, štát ani nepodporuje adekvátne 

zakladanie rodín a získanie samostatného bývania; pri práci sa im stal pracovný uraz a teraz majú nízky prijem aby 

zabezpečili svoju rodinu, lebo sú pohodlní a nechce sa im obmedzovať si svoju slobodu; mladi do 25tky študujú, potom sa 

snažia zarobiť peniaze a keď sa trochu postavia na nohy, zistia, že majú problémy otehotnieť a potom sú šťastní, keď majú 

aspoň jedno diéta ( zdroj: ISSP Slovensko 2012). 
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ZDROJ: 25  ISSP   SLOVENSKO 2012 

TABUĽKA 16  TERAZ SI PREDSTAVTE STARŠÍCH ĽUDÍ,  KTORÍ POTREBUJÚ POMOC PRI KAŽDODENNÝCH 

AKTIVITÁCH, AKO JE NAPRÍKLAD NAKUPOVANIE, UPRATOVANIE, PRANIE A INÉ. KTO BY MAL PODĽA VÁS 

PRIMÁRNE POSKYTOVAŤ TÚTO POMOC?  ( V %, PODĽA POHLAVIA, 2012) 

 Celkom  Muži Ženy  

Členovia rodiny 57,3 56,7 57,9 

Verejné (štátne, obecné) zariadenia 35,1 34,3 36,1 

Neziskové organizácie (charitatívne organizácie, cirkvi a cirkevné organizácie) 4,1 5,3 2,9 

Súkromní poskytovatelia v tejto oblasti 0,1  0,2 

Neviem posúdiť 3,3 3,7 2,9 

ZDROJ: 26  ISSP   SLOVENSKO 2012 

 

TABUĽKA 17  KTORÁ Z NASLEDUJÚCICH  MOŽNOSTÍ NAJLEPŠIE VYSTIHUJE ROZDELENIE DOMÁCICH PRÁC MEDZI 

VAMI A VAŠIM MANŽELOM/ MANŽELKOU, PARTNEROM/ PARTNERKOU?  ( V %, 2012)  

  muž žena Spolu 

Podieľam sa na domácich prácach oveľa viac, ako mi prislúcha 3,5 19,6 11,5 

Podieľam sa na domácich prácach o niečo viac, ako mi prislúcha 5,3 27,8 16,4 

Podieľam sa na domácich prácach zhruba takou mierou, ako mi prislúcha 56 51,1 53,6 

Podieľam sa na domácich prácach o niečo menej, ako mi prislúcha 25,1 0,9 13,1 

Podieľam sa na domácich prácach oveľa menej, ako mi prislúcha 10 0,6 5,4 

ZDROJ: 27  ZDROJ: ISSP   SLOVENSKO 2012 

GRAF 21   

 

ZDROJ: 28  ISPP  SLOVENSKO 2002  A ISPP  SLOVENSKO 2012 

 

TABUĽKA 18  AKO VY A VÁŠ MANŽEL/VAŠA MANŽELKA ČI PARTNER/KA NARÁBATE S PRÍJMOM,  KTORÝ JEDEN 

ALEBO OBAJA Z VÁS DOSTÁVATE?  ( V %, PODĽA POHLAVIA) 

 muž žena spolu 

Spravujem všetky peniaze a dávam manželovi /manželke / partnerovi/partnerke jeho/jej 

podiel 

5,6% 13,3% 9,4% 

Môj manžel/moja manželka / partner/partnerka spravuje všetky peniaze a dáva mi môj 

podiel 

13,6% 4,8% 9,2% 

Všetky peniaze dávame dohromady a každý si zoberie toľko, koľko potrebuje 61,4% 60,5% 61,0% 

Časť peňazí dávame dohromady a časť si každý drží oddelene 16,5% 16,3% 16,4% 

Každý z nás drží svoje peniaze oddelene 2,9% 5,1% 4,0% 

ZDROJ: 29  ZDROJ: ISSP  SLOVENSKO 2012 
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GRAF 22   

 

ZDROJ: 30   ISSP   SLOVENSKO 2012 

 

GRAF 23   

 

ZDROJ: 31  ISSP   SLOVENSKO 2012 

 


