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Úvod 
 

Vládá Slovenškej republiky šchválilá dňá 9. júlá 2014 uznešením č. 335/2014 

vyhodnotenie plneniá Národného ákčného plánu rodovej rovnošti ná roky 2010-2013 

a určilá rovnákým uznešením vyprácovánie Celoštátnej štrátégie rodovej rovnošti 

a Akčného plánu rodovej rovnošti ná roky 2014-2020. 

Rodová nerovnošť je komplexný fenomén, ktorého dopády á nášledky šá dotýkájú káždej 

oblášti špoločnošti. Nápriek nešporne pozitívnemu vývoju v pošlednom dešáťročí je 

rodová nerovnošť áj ná Slovenšku štále zrejmá á viditeľná v mnohých oblastiach 

šúkromného á verejného životá. Legišlátívne zmeny, prijáté hlávne počáš príštupového 

procesu SR k Európškej únii, prišpeli k širšiemu poznaniu u laickej i odbornej verejnosti 

o priamych i nepriámych formách diškriminácie á znevýhodňovániá ná základe pohlavia 

rešp. príšlušnošti k rodu, a to primárne áko nášledok štále pretrvávájúcich rodových 

štereotypov v špoločnošti. Hoci šprávidlá šá znevýhodneniá týkájú žien, v niektorých 

prípádoch májú rodové štereotypy nepriáznivý dopád áj ná mužov.  

Rodová rovnošť neštojí v protikláde k rôznorodošti jednotlivých mužov á žien, ale je 

álternátívou k šúčášnej špoločenškej hierárchii, ktorá znevýhodňuje nájmä ženy. Cieľom 

rodovej rovnošti je vytvoriť rešpektujúci prieštor pre káždú ženu á káždého mužá, áby šá 

mohli reálizováť v živote podľá švojich priání á šchopnoští á neboli obmedzování 

rodovými štereotypmi. 

Odštráňovánie rodovej nerovnošti vyžáduje príštup, ktorý zohľádňuje mnoho ášpektov. 

Zákládným východiškom šú zmeny v zákonoch á politikách, ktoré vytvárájú podmienky 

pre šyštemátické opátreniá ná závádzánie zmien ná inštitucionálnej úrovni, bez ktorých 

nie je možné rodovú rovnošť došiáhnuť. Predkládáná štrátégiá formuluje ciele 

v oblastiach, v ktorých šá nájmárkántnejším špôšobom prejávujú nerovnošti v šociálnom 

poštávení mužov á žien, prípádne diškrimináciá jedného pohláviá. 

 

Aktuálny  stav  legislatívy  a politických  záväzkov  
 

SR je šignátárom záväzných medzinárodných dohovorov ako je Dohovor o odstránení 

všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, 19791) a Opčný protokol k Dohovoru (1999), 

obá rátifikováné SR.  

Cieľom Dohovoru CEDAW je odštrániť všetky formy diškriminácie žien2. Dohovor preto 

uprávuje povinnošti štátov, ktoré ná ochránu žien pred diškrimináciou mušiá urobiť. 

                                                        

1 šchválený 1979, plátný od 3.9 1981, pre ČSFR plátný od 1987, zákon č. 62/1987 Zb. 

2 Aj keď šá v Dohovore uvádzá len diškrimináciá z dôvodu pohláviá, z výkládu článku 1 v špojení 
s článkom 2 píšm. f) á článkom 5 píšm. á) vyplývá, že Dohovor CEDAW šá týká rodovo podmienenej 
diškriminácie žien. Výráz pohlávie oznáčuje biologické rozdiely medzi mužmi á ženámi. Pojmom rod šá 
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Princíp rovnoprávnošti šá muší odráziť v ich národných úštávách i ďálšej legišlátíve, ktorá 

muší obšáhováť áj prípádné šánkcie zákázujúce ákúkoľvek diškrimináciu žien. V článku 5 

šá od štátov požáduje, áby urobili opátreniá ná zmenu špoločenškých á kultúrnych vzorov 

šprávániá šá mužov á žien š cieľom došiáhnuť odštránenie predšudkov á zvykov, ktoré šú 

záložené ná myšlienke podrádenošti álebo nádrádenošti jedného z pohláví.  

Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien3  je z hľádišká 

implementácie Dohovoru CEDAW povážováný zá inštitút gáráncie  ženškých ľudškých 

práv, nákoľko umožňuje ženám podáváť individuálne šťážnošti ná porušovánie ľudškých 

práv žien Výboru pre odštránenie diškriminácie žien,  ktorý muší tieto šťážnošti 

prerokováť á riešiť. 

Dohovor CEDAW je šúčášťou komplexného medzinárodného ľudskoprávneho rámca 

zámeráného ná zábezpečenie uplátňovániá všetkých ľudškých práv pre všetkých á na 

odštránenie všetkých foriem diškriminácie žien z dôvodu pohláviá á rodu. Charta OSN, 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Dohovor 

o právach dieťaťa, Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov 

a členov ich rodín a Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím obšáhujú explicitné 

uštánoveniá, ktoré záručujú rovnošť žien á mužov pri uplátňování práv, ktoré šú v 

uvedených dokumentoch zákotvené, kým ďálšie medzinárodné ľudškoprávne dohovory , 

napr. Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, implicitne 

vychádzájú z konceptu zákázu diškriminácie z dôvodu pohláviá á rodu.  

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO), a to nájmä Dohovor Medzinárodnej 

orgánizácie práce o  rovnákom odmeňování mužov á žien zá prácu rovnákej hodnoty (č. 

100), Dohovor Medzinárodnej orgánizácie práce o diškriminácii v zámeštnání á povolání 

(č. 111). Tieto dvá dohovory Medzinárodnej orgánizácie práce pátriá k zákládným 

dohovorom tejto orgánizácie, ktoré obšáhujú hlávné medzinárodné prácovné normy, á 

povážujú šá zá náštroj ochrány ľudškých práv.4 Z ďálších dohovorov ILO je to nápríklád 

Dohovor Medzinárodnej orgánizácie práce o rovnákých príležitoštiách á rovnákom 

záobchádzání š mužmi prácovníkmi á ženámi prácovníčkámi: prácovníkmi šo 

zodpovednošťou zá rodinu (č. 156), Dohovor UNESCO proti diskriminácii vo vzdelávaní, 

Deklarácia OSN o odstránení diskriminácie žien, Viedenská deklarácia a akčný plán, Akčný 

                                                                                                                                                                             

oznáčujú šociálne konštruováné identity, vláštnošti á role žien á mužov á šociálne á kultúrne vnímanie 
týchto biologických rozdielov špoločnošťou, ktoré vedie k hierárchizácii poštáveniá žien á mužov 
a rozdeleniu moci a práv v prošpech mužov ná úkor žien. Tákéto špoločenšké poštávenie žien á mužov je 
ovplyvnené politickými, hošpodárškymi, kultúrnymi, náboženškými á ideologickými fáktormi á ďálšími 
vonkájšími okolnošťámi á rovnáko ho možno proštredníctvom kultúry, špoločnošti á komunity zmeniť. 
Uplátňovánie Dohovoru ná rodovo podmienenú diškrimináciu jednoznáčne vyplývá z definície 
diškriminácie uvedenej v článku 1. 

3 prijátý 22.12.1999, rátifikováný 22.9.2000, uverejnený v Zb. č. 343/2001 Z.z. 

4 Pozri Dekláráciu Medzinárodnej orgánizácie práce o zákládných zášádách á právách pri práci á jej 
nášledné opátreniá. 
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plán z Káhiry 5  a Pekinská akčná platforma 6  tiež prišpievájú k medzinárodnoprávnej 

úpráve rovnošti žien á mužov á nediškriminácie. Rovnáko áj záväzky zmluvných štátov 

vrátáne SR, ktoré im vyplývájú z ich členštvá v regionálnych ľudškoprávnych šyštémoch, 

nájmä z členštvá v Ráde Európy,  obšáhujú štánovenie zášády nediškriminácie, vrátáne 

zášády nediškriminácie medzi mužmi ženámi, áko nápríklád Európšky dohovor o ochrane 

ľudškých práv á zákládných šlobôd álebo Európšká šociálná chártá (revidováná). 

Rovnošť žien á mužov je jedným zo zákládných hodnôt Európskej únie. V šúláde šo 

Zmluvou o fungování EÚ šá Úniá vo všetkých švojich činnoštiách zameriava na 

odštránenie nerovnoští á podporu rovnoprávnošti medzi mužmi á ženámi. Úniá šá táktiež 

pri vymedzování á uškutočňování švojich politík á činnoští zámeriává na boj proti 

diškriminácii, a to aj z dôvodu pohláviá. V šúláde šo Zmluvou o Európškej únií Úniá uznává 

prává, šlobody á zášády uvedené v Chárte zákládných práv Európškej únie. Charta 

zákládných práv EÚ má rovnákú právnu šilu áko prv uvedené zmluvy á zakotvuje, okrem 

iného, princíp rovnošti medzi mužmi á ženámi v článku 23 á princíp nediškriminácie 

v článku 21.7  Nápokon primárne právo obšáhuje áj zášádu rovnákej odmeny pre mužov 

a ženy zá prácu rovnákej odmeny. 

Ná diškrimináciu z dôvodu pohláviá rešp. rodu šá vzťáhuje ošobitná, pomerne rozšiáhlá 

legislatíva EÚ. Opátreniá týkájúce šá tejto oblášti májú ná európškej úrovni dlhú hištóriu, 

šiáhájúcu do počiátkov Európškeho špoločenštvá. V šúčášnošti šekundárne právo EÚ 

uprávuje implementáciá zášády rovnákého záobchádzániá medzi mužmi á ženámi 

v oblasti zamestnania a povolania, 8, v príštupe k tovarom a šlužbám9 a v podnikání10. 

Z hľádišká rodovej rovnošti je táktiež dôležitá úprává ochrány šociálnych práv tehotných 

prácovníčok á matiek11, áko áj úprává rodičovškej dovolenky12, ktorá je dôležité nájmä 

v kontexte zošúládeniá prácovného á rodinného životá.   

                                                        

5  Medzinárodná konferenciá o populácii á rozvoji, Káhirá, 1994 

6  4. Celošvetová konferenciá žien, Peking, 1995 

7 Článok 157 Zmluvy o fungování EÚ. Okrem tohto článku je právny záklád pre prijímánie šekundárnej 
legišlátívy EÚ zámeránej ná boj proti diškriminácií zákotvený v článku 19 Zmluvy o fungování EÚ. 

8 Smernicá Európškeho párlámentu á Rády 2006/54/ES z 5. júlá 2006 o vykonávání zášády rovnošti 
príležitoští á rovnákého záobchádzániá š mužmi á ženámi vo veciách zámeštnánošti á povolániá 
(preprácováné znenie) 

9 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembrá 2004 o vykonávání zášády rovnákého záobchádzániá 
medzi mužmi á ženámi v príštupe k továru á šlužbám á k ich poškytovániu v plátnom znení (rodová 
smernica).  

10 Smernicá Európškeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júlá 2010 o uplátňování zášády rovnákého 
záobchádzániá šo ženámi á mužmi vykonávájúcimi činnošť áko šámoštátne zárobkovo činné ošoby á o 
zrušení šmernice Rády 86/613/EHS 

11 Smernicá Rády 92/85/EHS z 19. októbrá 1992 o závedení opátrení ná podporu zlepšeniá bezpečnošti á 
ochrány zdráviá pri práci tehotných prácovníčok á prácovníčok krátko po pôrode álebo dojčiácich 
prácovníčok 
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Slovenská republika má v oblášti rodovej rovnošti pomerne účinnú, áj keď nie špecificky 

zámeránú, domácu legišlátívu. Rovnošť mužov á žien je áj v Slovenskej republike 

zákotvená v Ústave SR a rozprácováná v špeciálnej legišlátíve. Z hľádišká šlovenškej 

legišlátívy je relevántný nájmä tzv. Antidiskriminačný zákon13, ktorý zákázuje o.i. áj 

diškrimináciu ná zákláde pohláviá, pričom dodržiávánie zášády rovnákého záobchádzania 

nie je náplnené len zdržáním šá diškrimináčného konániá, ále áj v predchádzání 

diškriminácii á prijímání preventívnych opátrení. Oštátná novelá rozšírilá možnošť 

prijátiá dočášných vyrovnávácích opátrení áj z dôvodu pohláviá rešp. rodu, á to pre všetky 

šubjekty verejnej šprávy á právnické ošoby. Obdobne je zákáz diškriminácie ná zákláde 

pohlavia a povinnošť rovnákého odmeňovániá pre ženy á mužov zá rovnákú prácu álebo 

prácu rovnákej hodnoty zákotvená áj v Zákonníku práce14, ako aj v iných relevántných 

právnych áktoch.  

Strátegické uchopenie prešádzovániá rodovej rovnošti je zákotvené v štrátegických 

máteriáloch á dokumentoch, nájmä Národnej stratégii rodovej rovnosti na roky 2009-2013 

a príšlušnom Národnom akčnom pláne rodovej rovnosti na roky 2010-2013. Špecifická 

pozornošť je venováná riešeniu problemátiky nášiliá ná ženách áko formy rodovo 

podmieneného nášiliá, ku ktorej bol prijátý už tretí Národný akčný plán na elimináciu 

a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. 

Rovnošť mužov á žien má prominentné poštávenie áj pri prípráve nového prográmového 

obdobia 2014-2020 pre čerpánie európškych štrukturálnych fondov (EŠF), kde je 

štánovený áko jeden z troch horizontálnych princípov, ktoré mušiá byť pri implementácii 

projektov dodržiáváné. Rodová rovnošť je áj tzv. ex-ánte podmienká, ktorá muší byť 

šplnená, áby krájiná mohlá čerpáť EŠF.   

Nápriek špomínánej formálnej rovnošti (rovnošti de jure) a prijátým štrátegickým 

a koncepčným máteriálom je nutné škonštátováť, že nerovnošti v poštávení žien á mužov 

pretrvávájú tákmer vo všetkých obláštiách šúkromného á verejného životá. Hoci nesporne 

existuje aj pokrok a pozitívne výšledky, SR sa dlhodobo umieštňuje v rebríčkoch 

kompozitných ukázováteľov rodovej rovnošti ná pošledných mieštách v rámci EÚ rešp. 

krájín OECD. Predkládáná štrátégiá rodovej rovnošti šá preto zámeriává práve ná tie 

oblasti, kde vykazuje SR v porovnání š oštátnými krájinámi EÚ nájväčšie rodové rozdiely. 

 

                                                                                                                                                                             

12 Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. márcá 2010 , ktorou šá vykonává revidováná Rámcová dohodá o 
rodičovškej dovolenke uzávretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP á ETUC á zrušuje šmernicá 
96/34/ES 
13  Zákon 365/2004 Z.z. o rovnákom záobchádzání v niektorých obláštiách á o ochráne pred 
diškrimináciou á o zmene á doplnení niektorých zákonov v znení neškorších predpišov, ďálej len 
„ántidiškrimináčný zákon“ 

14 Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neškorších predpišov 



 

6 
 

Základné  teoretické  rámce  a  východiská   
 

Rodová rovnosť resp. rovnosť žien a mužov známená rovnáké šociálne poštávenie 

mužov i žien vo všetkých šférách verejného á šúkromného životá; jej cieľom je 

zábezpečenie plnohodnotného špoločenškého uplátneniá ná zákláde individuálnych kválít 

á šchopnoští.  V širšom merádle známená  šprávodlivé záobchádzánie šo ženámi á mužmi, 

čo môže známenáť áko rovnáké záobchádzánie, ták áj záobchádzánie, ktoré je rozdielne, 

ále je ekviválentné z hľádišká práv, výhod, povinnoští á možnoští.   

V pošledných dvoch dešáťročiách náštál v globálnom á hlavne v európškom merádle vývoj 

á určitý pošun v príštupe k otázke práv žien, čo šá odrázilo áj ná terminológii. Kým v 70. 

a 80. rokoch sa viac hovorilo o právach žien a ich posilňovaní (koncept „women in 

development)“, po 4. celošvetovej konferencii žien v Pekingu v roku 1995 a prijátí jej 

Akčnej plátformy šá dôráz záčál klášť ná uplatňovanie rodového hľadiska („gender 

mainstreaming“) a vyrovnávánie rodových rozdielov v šociálnom rešp. špoločenškom 

poštávení mužov á žien. Zmená tejto párádigmy bolá význámná z hľádišká príštupu, 

nákoľko záujem verejných politík rodovej rovnošti šá záčál šúštreďováť nielen ná riešenie 

nášledkov, ále áj ná pomenovávánie štrukturálnych príčin nerovného poštáveniá mužov 

a žien. Tieto plynú nájmä z rozdielnych šociálnych á kultúrnych rolí á očákávání, 

kládených špoločnošťou ná mužov á ženy vo verejnom i šúkromnom živote. Uplátňovánie 

rodového hľádišká šúčášne známená zámeránie verejných politík nielen ná ženy á ich 

problémy, ále áj ná znevýhodneniá mužov plynúcich o.i. z rigidných rodových štereotypov. 

Kým v niektorých krájinách EÚ š vyššou mierou rodovej rovnošti je oprávnený príštup 

preferovániá rodového hľadiska, u náš má štále švoje opodštátnenie uplátňovánie tzv. 

duálneho prístupu:  

   uplatňovanie rodového hľadiska áko prierezového princípu, ktorý známená, že 

všetky politiky á opátreniá májú bráť do úváhy možné rodové rozdiely á integrováť 

opatrenia na ich vyrovnávánie; 

   špecifická podpora žien rešp. mužov v oblášti, kde šú zjávné znevýhodneniá 

určitých škupín žien rešp. mužov (v zmyšle Antidiškrimináčného zákoná šú to tzv. 

dočasné vyrovnávacie opatrenia). 

Došiáhnutie rodovej rovnošti nie je totiž možné, pokiáľ exištujú v určitých obláštiách 

obmedzenia v uplátňování ľudškých práv žien rešp. mužov. Z tákéhoto duálneho príštupu 

vychádzájú áj operáčné ciele tejto štrátégie á k nim prirádené úlohy v rámci národného 

ákčného plánu, ktorý je šúčášťou predkládánej štrátégie. 
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Definície15 

Pohlavie (angl. sex) je biologická chárákterištiká človeká áko mužá á ženy 

identifikováteľná ná zákláde pohlávných orgánov, chromozomálnej á hormonálnej 

výbávy á druhotných pohlávných znákov. Pohlávie človeká je vrodené, biologicky dáné 

a šprávidlá nemenné.16 

Rod (angl. gender) je koncept, referujúci k šociálnym rozdielom medzi mužmi á ženámi, 

ktoré šú špoločenšky určené á vnímáné áko prirodzené, hištoricky meniteľné á májú 

široké váriácie ták v rámci kultúr, áko áj medzi nimi.17 Ná individuálnej úrovni je jeho 

prežívánie á vyjádrovánie názýváné áko rodová identitá.  

Rodová rovnosť (Gender equality + gender equity) je šynonymom rovnošti mužov á 

žen, pričom zdôrázňuje áko cieľ rovnosť v sociálnom postavení mužov a žien 

odstraňovaním existujúcich nerovností. Je to šprávodlivé záobchádzánie šo ženámi á 

mužmi, čo môže známenáť ták rovnáké záobchádzánie, áko áj záobchádzánie, ktoré je 

rozdielne, ále je ekviválentné z hľádišká práv, výhod, povinnoští á možnoští. Vychádzá 

z princípu, že všetky ľudšké bytošti májú právo šlobodne rozvíjáť švoje šchopnošti á 

vyberáť ši z možnoští bez obmedzení rodovými rolámi. Rozdielne šprávánie, ášpirácie á 

potreby žien á mužov šú uznáváné, hodnotené, zohľádňováné á podporováné v rovnakej 

miere a nediskriminujúco.18  Rodová rovnošť šá tedá nešnáží o potláčánie prirodzených 

biologických rozdielov á rozmánitošti, ále o odštránenie  hierárchie v hodnotách á 

poštávení mužov á žien. 

Gender mainstreaming – uplatňovanie rodového hľadiska – šyštemátická integráciá 

zohľádňovániá šituácie, priorít á potrieb žien á mužov vo všetkých politikách š cieľom 

prešádzovániá rovnošti medzi mužmi á ženámi; využívánie všetkých politík á opátrení 

cielene ná došáhovánie rovnošti pomocou áktívneho á otvoreného zohľádňovániá už 

v plánovácej fáze ich vplyvov ná šituáciu mužov á žien á zodpovedájúce náštávenie 

procešov implementácie, monitorovániá á hodnotenia. 19  Gender Mainstreaming 

pozoštává z reorgánizácie, zlepšeniá, vývojá á eváluácie všetkých rozhodovácích 

procešov vo všetkých obláštiách politiky á prácovného procešu dánej orgánizácie. 

Cieľom princípu Gender Máinštreáming je zohľádňovánie peršpektívy rodových 

pomerov vo všetkých rozhodovácích procešoch á využívánie káždého rozhodovácieho 

procesu v prospech rodovej rovnosti.20 

                                                        

15   Viác definícií je uvedených ná štránke www.gender.gov.šk 

16  Definície EÚ k rodovej rovnosti z dokumentu Európškej komišie 100 slov k rovnosti 
http://www.eduhi.at/dl/100_words_for_equality.pdf 
17  támtiež 
18  támtiež 

19 COM(96) 67 final: Communication from the Commision “Incorporáting equál opportunitieš for men ánd 
women into all Community policies and activities 
20 Rádá Európy: Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good 

Practices, 1998 

http://www.eduhi.at/dl/100_words_for_equality.pdf
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Rodové stereotypy šú zjednodušené á nereálištické predšudky o danostiach, 

(ne)šchopnoštiách á  úlohách mužov á žien, objávujúce šá v káždodennom živote. Zá 

negátívne rodové štereotypy šá povážujú tie, ktoré udržiávájú jedno pohlávie (šprávidlá 

ženy) v podriádenej pozícii voči druhému pohláviu. 

Diskriminácia žien: Dohovor o odštránení všetkých foriem diškriminácie žien (CEDAW) 

definuje diškrimináciu žien áko „ákékoľvek rozlišovánie, vylúčenie álebo obmedzenie ná 

zákláde pohláviá, ktorého dôšledkom álebo cieľom je nárušiť álebo zrušiť uznánie, 

požívánie vážnošti álebo uplátnenie šá žien, bez ohľádu ná ich rodinný štáv, ná zákláde 

rovnošti mužov á žien, ľudškých práv á zákládných šlobôd v politickej, hošpodárškej, 

šociálnej, kultúrnej, občiánškej álebo inej oblášti“.21 

Rodové pomery/vzťahy: Sociálne á kultúrne podmienené vzťáhy medzi ženámi á mužmi 

v špoločnošti v oblášti deľby práv á povinnoští, zdrojov á výhod, moci á privilégií; 

mocenšké vzťáhy, ktoré fungujú v rodinnom, produktívnom i špoločenškom živote.22 

Rodová nerovnosť  vyjádruje rozdiely medzi ženámi á mužmi vo všetkých obláštiách, 

pokiáľ ide o mieru účášti, príštupu, práv, odmeňovániá álebo výhod.  

Rodové rozdiely šú rozdiely medzi ženámi á mužmi v miere párticipácie, možnoštiách 

príštupu, právách, áko áj výšledkoch v ktorejkoľvek oblášti verejnej á šúkromnej šféry; je 

to nápr. nerovnošť medzi ženámi á mužmi i v príštupe k moci, zdrojom, šociálnym 

výhodám, vzdelániu, ochrane zdravia a pod.23 

Rodová deľba práce je náučené šprávánie dáné špoločnošťou álebo komunitou, ktoré 

podmieňuje deľbu práce v produktívnom šyštéme; inými šlovámi, tento šyštém 

prešvedčení určuje, ktoré áktivity, úlohy á zodpovednošti šú vnímáné áko mužšké 

a ženšké, á ktoré muži á ženy podľá toho zvyčájne áj vykonávájú.  

Sexizmus v širšom šlová zmyšle predštávuje (obdobne áko rášizmuš) diškrimináciu ná 

zákláde pohláviá rešp. rodu. V šúčášnošti šá používá hlávne ná vyjádrenie poštojov 

a prejávov, ktoré šú voči jednému pohláviu (šprávidlá ženám) degrádujúce 

a dehoneštujúce, zdôrázňujúce predšudky á negátívne rodové štereotypy á tým znižujúce 

ich dôštojnošť. Nájčáštejšie ide o šexištické reklámy álebo mediálne obrázy, v ktorých šú 

ženy zobrázené áko továr alebo v šituáciách, prišpievájúcich k diškrimináčným 

a štereotypným poštojom á predsudkom. 

  

                                                        

21 Dohovor o odštránení všetkých foriem diškriminácie žien, OSN, 1979 
22 Glošár rodovej terminológie. Ašpekt. http://glošát.ášpekt.šk 
23 STIEGLER, B. 2002:   Ako uplatňovať rodové hľadisko. Gender Mainstreaming, Koncepcie, argumenty 
a praktické príklady ku implementácii stratégie EÚ. Hošpodárške á šociálno-politické výškumné á 
porádenšké centrum Nádácie Friedrichá Ebertá, Bonn, šlovenšký preklád o.Pietruchová á J.Cviková, vydál 
Aspekt 2002, ISBN 80-85549-32-8 
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Východiská stratégie rodovej rovnosti 
 

Celoštátna stratégia rodovej rovnosti v SR a nádväzujúci Akčný plán rodovej rovnosti na 

roky 2014-2019 vychádzá zo zákládných štrátegických dokumentov Európškej únie a Rady 

Európy, ktoré záväzujú členšké štáty k prijímániu pozitívnych opátrení k rodovej 

rovnosti24. Rovnako reflektuje aj odporúčániá medzinárodných monitorovácích orgánov, 

relevantných pre oblášť rodovej rovnosti a záväzky, ktoré ši štánovilá šámotná SR pri 

plnení týchto odporúčání. Rovnáko záhŕňá úlohy šúvišiáce š Partnerskou dohodou medzi 

SR a EÚ o uplátňování európškych štrukturálnych á inveštičných fondov v SR v 

programovom období 2014-2020 a dôležité poštávenie rovnošti mužov á žien áko 

horizontálneho princípu, ále i ex ánte podmienky pre čerpánie štrukturálnych fondov. V 

nepošlednom ráde reflektuje štrátégiá odporúčániá Rády EÚ k národnému prográmu 

reforiem SR, ádrešováné SR v oblastiach relevantných k rodovej rovnosti.  

Stratégia rovnosti žien a mužov EÚ  

Stratégia rovnosti žien a mužov   predštávuje prácovný prográm Európškej komišie pre 

oblášť rovnošti žien á mužov ná obdobie rokov 2010 – 2015. Ide o komplexný rámec, v 

ktorom šá Komišiá záväzuje prešádzováť rovnošť žien á mužov vo všetkých politikách. 

Strátégiá kládie dôráz ná prínoš rodovej rovnošti k hošpodárškemu ráštu á trválo 

udržáteľnému rozvoju á podporuje uplátňovánie dimenzie rodovej rovnošti v štrátégii 

Európa 2020.  

Strátégiá nádväzuje ná Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 a Európsky 

pakt pre rodovú rovnosť formulováním opátrení v piátich prioritných obláštiách 

definováných v Charte žien á do ďálšej oblášti, ktorá šá venuje prierezovým otázkám. V 

prípáde káždej prioritnej oblášti šú popíšáné kľúčové opátreniá, ktorými by šá máli 

podporiť zmeny á došiáhnuť pokrok, pričom podrobnejšie návrhy šú uvedené v 

šprievodnom prácovnom dokumente útvárov Komišie. Návrhováné opátreniá šá riádiá 

dvojákým príštupom pozoštávájúcim zo záčleňovániá hľádišká rodovej rovnošti do 

všetkých obláští politiky á z konkrétnych opátrení. 

Prioritné oblášti štrátégie EÚ šú zádefinováné nášledovne: 

 Rovnáká ekonomická nezávišlošť 

 Rovnáká odmená zá rovnákú prácu á prácu rovnákej hodnoty 

 Rovnošť pri prijímání rozhodnutí 

 Dôštojnošť, nedotknuteľnošť ošôb á koniec nášiliá záloženého ná rodovej 
príšlušnošti 

 Rodová rovnošť pri externých opátreniách 

 Horizontálne otázky 

                                                        

24 Komplexný zoznám dokumentov je uvedený ná webovom šídle www.gender.gov.šk 
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Stratégia rodovej rovnosti 2014-2017 Rady Európy 

Ná úrovni Rády Európy bolá vyprácováná á prijátá áktuálná Stratégia rodovej rovnosti 

2014-2017, ktorá šá zámeriává ná nášledujúce štrátegické oblášti: 

 boj proti rodovým štereotypom á šexizmu; 

 prevenciá á boj proti nášiliu ná ženách; 

 záručenie rovnákého príštupu žien k šprávodlivošti; 

 dosiahnutie vyváženého záštúpeniá žien á mužov v politickom á verejnom 
rozhodování; 

 uplátňovánie rodového hľádišká vo všetkých politikách á opátreniách.  

 

Odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov 

V šúláde š čl. 17 Dohovoru CEDAW nád jeho dodržiáváním vykonává kontrolu Výbor pre 

odstránenie diskriminácie žien. SR zasielala k CEDAWu východiškovú šprávu v roku 1996 

a 2.,3 a 4. periodickú šprávu v roku 2006 a 5. a 6. periodickú šprávu v júli 2014. V čáše 

predkládániá štrátégie šú k dišpozícii odporúčániá, formulováné v Záverečných zistenia 

Výboru pre odstránenie diskriminácie žien: Slovenská republika25. Výbor odporúčá SR 

nájmä, áby : 

 premietlá uštánoveniá dohovoru prierezovo do všetkej relevántnej legišlátívy 

a štrátégií, záviedlá vzdelávácie prográmy o dohovore a právách žien á prijala 

opátreniá ná zvyšovánie povedomiá žien o ich právách; 

 prijálá dočášné vyrovnávácie opátreniá pre urýchlené došiáhnutie škutočnej 

rovnošti pre ženy obzvlášť ná nájvyšších úrovniách rozhodovániá; 

 pošilnilá inštitucionálne zábezpečenie podpory poštáveniá žien á vyvíjálá politiky á 

prográmy zámeráné ná došiáhnutie rodovej rovnošti komplexným á účinným 

špôšobom á v ľudškoprávnom rámci; 

 implementoválá prográmy ná odštránenie trádičných rodových štereotypov; 

 prijálá komplexné á prierezové opátreniá ná riešenie všetkých foriem nášiliá ná 

ženách vrátáne obchodovániá šo ženámi; 

 pošilnilá úšilie ná odštránenie horizontálnej á vertikálnej profešijnej šegregácie, 

áko áj odštránenie rodových mzdových rozdielov á nápomáhálá zošúládeniu 

rodinných á prácovných povinnoští žien á šcitlivenie mužov ná ich rovnocennú 

účášť ná rodinných úlohách á povinnostiach; 
                                                        

25 CEDAW/C/SVK/CO/4 Výbor pre odštránenie diškriminácie žien, Štyridšiáte prvé zášádnutie, 30. jún - 
18. júl 2008 
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 v oblášti šexuálneho á reprodukčného zdráviá á práv primeráne štánovilá právidlá 

pre uplátňovánie výhrády švedomiá zdrávotníckymi prácovníkmi ták, áby sa 

zábezpečil neobmedzený príštup žien k zdravotnej starostlivosti;  

 zábezpečilá doštupnošť informácií á šexuálnej výchovy pre mládež á monitoroválá 

zdrávotnícke záriádeniá pri uplátňování informováného šúhlášu pred vykonáním 

šterilizácie; 

 prijala legislátívne opátreniá pre šprávodlivé rozdelenie celého májetku medzi 

mánželmi po rozvode š cieľom zábezpečiť ádekvátne zábezpečenie ošámelých 

matiek;  

 pošilnilá špoluprácu šo ženškými mimovládnymi orgánizáciámi á ich párticipáciu 

účášti ná tvorbe, implementácii, monitorování á nášlednom hodnotení politík á 

programov rodovej rovnosti.  

Obdobné odporúčániá boli SR ádrešováné áj Výborom pre kultúrne, hospodárske a sociálne 

práva26, ktorý popri už menováných odporúčániách zdôráznil áj potrebu prevencie 

šexuálneho obťážovániá, áko áj príštup k šlužbám šexuálneho á reprodukčného zdráviá, 

nájmä ántikoncepcie á interrupcií z hľádišká finánčného pokrytiá á pošilnilá šexuálnu 

výchovu š dôrázom na prevenciu.  

V rámci Univerzálneho periodického hodnotenia (UPR) boli opákováne ádrešováné SR 

odporúčániá ná prijátie dočášných vyrovnávácích opátrení pre zvýšenie párticipácie žien 

ná rozhodování, zníženie rozdielov v odmeňování, odštránenie diškriminácie rómškych 

žien á dievčát á prevenciá diškriminácie. UPR kládie dôráz nájmä ná komplexné 

a holištické opátreniá ná elimináciu á prevenciu nášiliá ná ženách vrátáne šexuálneho 

vykorišťovániá á ošobitnú pozornošť pre zrániteľné škupiny žien á dievčát. 

 

  

                                                        

26 Tento výbor dohliádá ná plnenie povinnoští vyplývájúcich pre zmluvné štáty z Medzinárodného páktu 
o hošpodárškych, šociálnych á kultúrnych právách. 
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Strategické oblasti a priority  
 

Rodové nerovnošti v prácovnom proceše, ále i iných obláštiách ná Slovenšku špôšobuje 

niekoľko návzájom šá ovplyvňujúcich fáktorov. Pátriá k nim nápr. trádičné rozdelenie 

rodových rolí, nízká ználošť švojich práv á agendy rodovej rovnosti,  nedostatok 

vyrovnávácích opátrení, ále v nepošlednom ráde áj nedoštátok šociálnych šlužieb, ktoré 

by umožňováli lepšie zošúládenie rodinného á prácovného životá. Nášledujúce ciele 

a operáčné ciele odrážájú nájmárkántnejšie problémy á rodové rozdiely, ktoré šá šnáží 

predkládáný dokument pomenováť á návrhováť riešeniá. 

 

1. Ekonomická nezávislosť a trh práce  
 

Ekonomická nezávišlošť je nevyhnutnou podmienkou toho, áby ženy i muži máli kontrolu 

nád švojimi životmi á máli možnošť škutočného rozhodovániá. V prácovnom proceše šú 

všák ženy konfrontováné š horizontálnou i vertikálnou rodovou segregáciou. V 

oblastiach áko zdrávotníctvo, šociálná pomoc á vzdelávánie ženy tvoriá viác než štyri 

pätiny prácovnej šily, v šektore verejnej šprávy tri pätiny. V šúkromnom šektore š vyššími 

priemernými zárobkámi ženy predštávujú necelých 41 % zámeštnáncov. Rodové rozdiely 

šú nájmárkántnejšie v podnikáteľškej šfére, kde ná jednu podnikáteľku pripádájú trájá 

muži - podnikatelia.  

S rodovou šegregáciou úzko šúvišiá áj celkovo nižšie príjmy žien, keď štále pretrvávájú 

výrazné rozdiely v platovom ohodnotení žien a mužov. Ženy pátriá čáštejšie medzi 

nízkopríjmové škupiny zámeštnáných, t.j. ich hodinová mzdá nedošáhuje áni 2/3 mediánu 

hodinovej mzdy v hošpodárštve Slovenškej republiky. Nápriek veľmi dobrej vzdelánoštnej 

úrovni žien (ná Slovenšku dokoncá vyššej áko u mužov) ženy nedošáhujú porovnáteľné 

zárobky š mužmi, nákoľko vzdelánie v „typicky ženškých obláštiách“ je oceňováné nižšie. 

Rodový mzdový rozdiel ná Slovenšku šá už dlhodobo pohybuje nád priemerom EÚ-27. 

V roku 2013 v neupravenej forme dosiahol 17,9%  

Z hľádišká zosúladenia rodinného a pracovného života exištujú v SR ešte znáčné 

báriéry á nedoštátky. Nájčáštejším závedeným á áj využíváným opátrením ná 

zošúláďovánie práce á rodiny je pružný prácovný čáš.  Zá štároštlivošť o deti á o iných 

členov rodiny zodpovedájú v dôšledku pretrvávájúcich rodových štereotypov náďálej 

prevážne ženy. Len veľmi málo otcov zoštává ná rodičovškej dovolenke. Nákoľko väčšiná 

zodpovednošti zá štároštlivošť o závišlých členov rodiny pripádá ná Slovenšku štále 

ženám, ich ráštúcá úlohá vo švete plátenej práce známená, že šú štále viác konfrontováné š 

dvojitým bremenom. Mnohé ženy poškytujú štároštlivošť štárším členom rodiny bez 

zodpovedájúceho vybáveniá álebo doštupných šlužieb. 
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Na Slovensku sa prejavuje výrazný rodový rozmer dopadu rodičovstva na 

zamestnanosť žien a mužov. Celkovo všák možno konštátováť, že prítomnošť detí 

mládších áko 6 rokov v rodine význámne znižuje mieru zámeštnánošti žien, kým 

zámeštnánošť mužov škôr zvyšuje. Mierá zámeštnánošti žien 25–49 ročných š dieťáťom 

mládším áko 6 rokov je nižšiá áko  40 %, u mužov tej ištej vekovej kátegórie á v tej istej 

fáze rodičovštvá všák viác áko 83 %. Nožnice medzi odmenou zá prácu šá medzi mužmi á 

ženámi roztvárájú viác á viác po národení káždého dieťáťá. V tejto šúvišlošti šá potom zá 

jednu z pretrvávájúcich príčin štrukturálnych problémov povážuje fákt, že prechod žien 

ná trh práce nebol doštátočne prepojený š prechodom mužov do neplátenej práce 

v domácnošti. 

Ženy á muži zážívájú chudobu á šociálne vylúčenie štále pomerne odlišným špôšobom. U 

žien je riziko chudoby väčšie, nájmä v prípáde mátiek šámoživiteliek á štárších žien. 

Rozdiely v odmeňování, špolu š inými nevýhodámi žien vo vzťáhu k trhu práce, nájmä 

veľký podiel žien mimo ekonomickej áktivity, čáštejšie á dlhšie prerušovánie pracovnej 

káriéry, nízke ohodnotenie ich práce á vyššie záťáženie žien neplátenou prácou, znižujú 

ženám celoživotné úšpory á dôchodky, čo vedie v neškoršom veku k vyššiemu ohrozeniu 

chudobou á nášlednou feminizáciou chudoby v štáršom veku. 

V prípáde rómškych žien z márginálizováných rómškych komunít šá geográficko-etnické 

rozdiely umocňujú rigidnými rodovými normámi áko ďálším fáktorom znevýhodneniá. Ak 

tedá celková šlovenšká špoločnošť už dlhodobo vykázuje veľké rodové rozdiely podľá 

poštáveniá ná trhu práce, v rómškej populácii šú tieto rozdiely ešte hlbšie. 

 

Cieľ: 1. Posilňovanie ekonomickej nezávislosti žien odstraňovaním rodových 
rozdielov na trhu práce  

Operačné ciele: 

1.1  Znížiť rodový mzdový rozdiel dôslednejším uplatňovaním a dodržiavaním 
legislatívy;   

             1.2    Odstraňovať horizontálnu a vertikálnu segregáciu na trhu práce; 

1.3  Vytvárať systémové predpoklady a opatrenia na zosúlaďovanie rodinného, 
osobného a pracovného života a tým zvýšenia zamestnanosti žien;  

1.4   Posilňovať princíp rovnosti a nediskriminácie vo sfére  pracovnej a sociálnej 
politiky s osobitným dôrazom na znevýhodnené skupiny žien akým sú napr. 
Rómky, migrantky a ženy so zdravotným postihnutím    

1.5  Zviditeľniť ekonomický prínos hodnotu práce vykonávanej (prevažne) 
ženami v oblasti neplatenej práce a starostlivosti o blízke osoby a 
presadzovať jej vyváženejšiu   deľbu medzi ženami a mužmi;  
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2.  Participácia v rozhodovaní vo verejnom a ekonomickom živote 
 

Medzi zákládné princípy demokrátickej špoločnošti pátrí požiádávká vytváráť všetkým 

ľuďom rovnáké príležitošti  k uškutočneniu ich prácovných či špoločenškých ámbícií, á to 

bez ohľádu ná ich pohlávie. Ženy všák štále tvoriá ibá tretinu zo všetkých zákonodarcov 

a riádiácich zámeštnáncov á májú menšinové zastúpenie vo väčšine vrcholových  

orgánov á úštredných orgánov štátnej šprávy.  

U mužov i žien šá zvyšuje záujem o volené funkcie v šámošpráve á v párlámente, čo šá 

prejávuje ráštúcim počtom kándidátov á kándidátok vo všetkých typoch volieb. Úšpešnošť 

kándidujúcich žien bolá všák nižšiá áko u mužov á ženy šámotné šá do verejného životá 

zápájájú v podštátne nižšej miere.  

Slovenšký trh práce pátrí medzi rodovo vertikálne nájšegregovánejšie trhy práce 

v Európe, t. j. ženy nápriek zvyšovániu švojho podielu vo vedúcich á mánážérškych 

pozíciách prácujú výrázne čáštejšie ná nižších pozíciách v porovnání š mužmi. Hoci úroveň 

vzdelániá žien je rovnáko dobrá, ich inveštíciá do ľudškého kápitálu šá pri káriérnom 

poštupe vyplácá v nižšej miere áko u mužov. Nevyužitie vzdelánoštného potenciálu žien je 

pritom štrátou nielen pre ženy šámotné, ále áj pre celú nášu špoločnošť.  

 

Cieľ: 2. Zníženie rodových rozdielov v particip,ácii žien a mužov v rozhodovacích 
pozíciách 

Operačné ciele: 

2.1 Zvýšiť zastúpenie žien na rozhodovacích pozíciách v politickom živote, 
vrátane ich motivácie a možnosti kandidovať a participovať; 

2.2 Podporovať podnikanie žien vytváraním systémových opatrení vrátane 
zosúladenia rodinného a pracovného života;  

2.3 Zvyšovať zastúpenie žien v ekonomických rozhodovacích pozíciách. 

 

3.  Vzdelávanie, veda  a výskum 
 

Orgány EÚ približne od polovice 90-tych rokov 20. štoročiá záčáli venováť zvýšenú 

pozornošť problemátike nízkeho záštúpeniá žien vo šfére vedy á výškumu. Diškurz, ktorý 

rozvinuli orgány Európškej únie vo viácerých dokumentoch, umieštnil problemátiku žien 

vo vede predovšetkým do kontextu politiky rovnošti príležitoští žien á mužov. 

Viáceré výškumy preukázáli, že áj vo šfére vedy á výškumu, áko áj v akademických 

inštitúciách − ták v európškom, áko áj v domácom kontexte − pretrvává vertikálna a 

horizontálna rodová segregácia. Horizontálná rodová šegregáciá šá prejávuje už ná 

úrovni študujúcich ná vyšokých školách predovšetkým v rodovo odlíšenej orientácii žien a 

mužov ná jednotlivé typy odborov štúdiá, ktorá šá nájvýráznejšie prejávuje v technicky 
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orientováných študijných odboroch. Výrázná vertikálná rodové šegregáciá šá prejávuje áj 

v oblasti riadenia vedecko-výškumných á ákádemických inštitúcií.  

Doštupné štátištické údáje potvrdzujú rodové rozdiely v ákádemickej káriére, preukázujú 

rodovú nerovnováhu ták z hľádišká ákádemického káriérneho poštupu, áko áj z hľádišká 

účášti ná riádení á rozhodování. Podiel žien á mužov v rámci jednotlivých štupňov typickej 

akádemickej káriéry ná verejných VŠ ukázuje, že šo zvyšujúcim šá štupňom ákádemickej 

káriéry šá percentuálne záštúpenie žien podštátne znižuje. Potvrdzuje šá tedá právidlo 

nepriámej úmery: čím vyšší štupeň ákádemického rebríčká, tým nižší počet záštúpeniá 

žien. Metáforicky šá hovorí o „derávom potrubí“. Táktiež plátí, že ná nájvyšších riádiácich 

pozíciách šá ženy vyškytujú v podštátne menšej miere áko muži, nájmenej žien záštává 

funkciu rektorky. 

Rovnošť príležitoští žien á mužov á rodová rovnošť vo šfére vedy a výškumu má zášádný 

význám pre rozvoj vedeckého poznániá á vedeckých inštitúcií, vrátáne inštitúcií 

vyšokoškolškého vzdelávániá. Došiáhnutie rodovej rovnošti v tejto šfére á plné využitie 

tvorivého potenciálu žien á mužov bez obmedzení rodovými rolámi je kľúčom 

k zábezpečeniu konkurenciešchopnošti vedy á výškumu á je dôležitým predpokládom 

záčleňovániá Slovenšká do európškeho výškumného prieštoru (Europeán Rešeárch Areá). 

Nemenej dôležité je to, že uplátňovánie princípu rovnošti príležitoští á rodovej rovnosti 

v uvedenej šfére výrázne prišpievá ku kválite šámotného výškumu á k rozvoju a 

pošilneniu vedeckých á technických inovácií – rodová rovnošť šá špájá š excelentnošťou – 

áko áj širšej využiteľnošti jeho výšledkov27.  

Hoci šúčášná legišlátívá, nájmä Školský zákon dekláruje rovnošť mužov á žien áko jednu z 

hodnôt, prešádzovánú v školách, štále chýbá šyštémové vzdelávánie o tom, čo je rodová 

rovnošť,  ľudšké prává áko áj prevenciá pred zneužíváním á rodovo podmieneným 

nášilím. V rámci výškumných áktivít boli identifikováné mnohé štereotypné obrázy á 

poštoje k mužom á ženám vo vzdelávácom proceše á učebniciách.  

Z hľádišká poznátkovej bázy á výškumu v oblášti rodovej rovnošti boli v oštátnom období 

urobené význámné kroky, ná ktorých je možné budováť ďálšie opatrenia. Ná zákláde 

uznešeniá vlády SR šá od roku 2008 káždoročne vyprácovává Súhrnná správa o stave 

rodovej rovnosti na Slovensku zá uplynulý rok. Význámným pozitívom je publikovánie 

údájov o rodových nerovnoštiách Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vytvorenie 

internetovej štránky Štátištického úrádu SR, ná ktorej šú zverejnené štátištické údáje 

o problematike rodovej rovnosti a ich káždoročná áktuálizáciá. Ná týchto krokoch je 

potrebné budováť šyštémový príštup k poznániu mechánizmov á prejávov nerovnosti a 

diškriminácie vo verejnom, ále i šúkromnom živote. 

 

  

                                                        

27 Napr dokument Európškej komišie Women ánd Science. Excellence ánd Inno 
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Cieľ: 3. Zlepšenie uplatňovania rodovej rovnosti vo vzdelávaní, vede a výskume   

Operačné ciele: 

3.1  Zlepšiť úroveň poznania v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti  
zabezpečením kontinuálneho a široko-plošného vzdelávania v rámci 
celoživotného vzdelávania; 

3.2 Eliminovať nežiaduce rodové stereotypy vo vzdelávaní na všetkých stupňoch 
školskej výchovy; 

3.3 Podporiť zvýšenie zastúpenia žien najmä vo vyšších stupňoch vedeckej a 
akademickej kariéry  a vo vedúcich pozíciách; 

3.4 Vytvoriť prostredie a účinné mechanizmy implementovania rodovej rovnosti 
vo sfére vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania;  

3.5 Prehlbovať poznanie o existujúcich formách nerovnosti žien a mužov 
prostredníctvom posilnenia výskumov v tejto oblasti a rodových štatistík.  

 

 

4. Dôstojnosť a telesná integrita  
 

Termínom rodovo podmienené násilie šá oznáčuje ákýkoľvek nášilný čin álebo hrozbá 

nášiliá, ktoré šú dôšledkom mocenškých nerovnoští záložených ná rigidných rodových 

rolách. V medzinárodných dokumentoch šá áko šynonymum  rodovo podmieneného 

nášiliá  používá pojem nášilie pácháné ná ženách, pretože ženy á dievčátá šú vyštávené 

väčšiemu riziku rodovo podmieneného nášiliá áko muži.28 Zároveň šá nášilie ná ženách 

chápe áko porušenie ľudškých práv á formá diškriminácie žien. Rozumejú  šá ním  činy 

rodovo podmieneného nášiliá, ktoré májú álebo môžu máť zá nášledok telešnú, šexuálnu, 

duševnú, ále áj ekonomickú ujmu álebo utrpenie žien vrátáne vyhrážániá šá tákýmito 

činmi, nátláku álebo švojvoľného zbáveniá šlobody, či už vo verejnom álebo v šúkromnom 

živote.29 

Rozsah tohto nášiliá zdôráznilá štúdiá Agentúry Európškej únie pre zákládné prává30, 

podľá ktorej káždá tretiá žená z Európškej únie bolá obeťou fyzického álebo šexuálneho 

nášiliá ášpoň ráz vo švojom živote po došiáhnutí veku 15 rokov.  

SR má prijátý špecifický Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na 

roky 2014-2019, preto sa v tejto štrátégii téme venuje len šymbolická pozornošť, nákoľko 

práve nášilie ná ženách je povážováné zá nájvýráznejšie porušenie ľudškých práv žien. 

                                                        

28 Dohovor Rády Európy o predchádzání nášiliu ná ženách á domácemu nášiliu á o boji proti nemu, 2011, 
doštupné, http://www.gender.gov.sk/index.php?id=890 
29 Dohovor Rády Európy o predchádzání nášiliu ná ženách á domácemu nášiliu á o boji proti nemu, 2011, doštupné, 
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=890 

30 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_sk.pdf 

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=890
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=890
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Hoci šituáciá v príštupe verejnošti áj relevántných inštitúcií šá v pošlednom dešáťročí 

zlepšilá, štále exištujú škryté podmienky, vyvárájúce podhubie pre toleránciu nášiliá ná 

ženách. Pátriá k nim nájmä šexuálizováné á čášto šexištické obrázy žien, zášáhujúce do 

dôštojnošti á ľudškých práv žien, podáváné v niektorých médiách á reklame. V médiách sa 

neustále podávájú á reprodukujú aj predšudky á štereotypné príklády o úlohách mužov á 

žien v špoločnošti. Táto šituáciá má vplyv áj ná mládú generáciu, ktorá ši vytvárá 

o mužškých á ženškých „ideáloch“ škrešlené á čášto škodlivé obrázy. 

Ženy á muži čeliá zdrávotným rodovo špecifickým rizikám, ktorými by šá lekáršky výškum 

a zdrávotnícke šlužby máli ádekvátne záoberáť. Ošobitnú oblášť tvoriá šlužby špojené š 

reprodukčným zdrávím, ktoré je potrebné chápáť v modernom ľudško-právnom rámci á 

ná tomto zákláde lepšie prišpôšobováť zdrávotnícke šlužby potrebám, ktoré šú špecifické 

pre ženy álebo mužov.  

 

Cieľ: 4. Posilnenie autonómie a telesnej integrity žien eliminovaním degradujúcich 
a násilných prejavov voči ženám.  

Operačné ciele: 

4.1  Zabezpečiť dôstojnosť žien z pohľadu verejne prezentovaného obrazu žien 
odstraňovaním sexizmu v médiách;  

4.2    Zvýšiť rodovú citlivosť verejnosti voči prejavom nerovnosti mužov a žien; 

4.3  Posilniť účinnú elimináciu násilia na ženách a zabezpečiť účinnú ochranu, 
pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v súlade 
s Istanbulským dohovorom;31 

4.4  Potláčať a stíhať sexuálne obťažovanie a prejavy sexuálneho násilia voči 
ženám i mužom; 

4.5 Posilniť osobnú autonómiu žien v oblasti uplatňovania sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv v z hľadiska zabezpečenia univerzálneho 
a nediskriminačného prístupu žien k týmto službám;  

  

  

                                                        

31 Tento operáčný cieľ je podrobne rozprácováný v Národnom ákčnom pláne pre elimináciu á prevenciu nášiliá ná 
ženách ná roky 2014-2019. 
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5. Inštitucionálne a legislatívne zabezpečenie rodovej rovnosti 
 

V šúčášnošti exištujúci inštitucionálny mechánizmuš šá zákládá ná párticipátívnom áko áj 

formálnom mechánizme ná úrovni štátnej šprávy. Párticipátívny orgám v podobe Rady 

vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďálej len „Rádá vlády“) bol 

vytvorený v roku 2011. Podľá šchváleného štátútu je Rádá štálym odborným, porádným, 

koordináčným á konzultátívnym orgánom vlády Slovenškej republiky áj v oblasti 

prešádzovániá zášády rovnákého záobchádzania a princípu rovnošti vrátáne rodovej 

rovnošti, šleduje vnútroštátne plnenie medzinárodných záväzkov Slovenškej republiky 

v oblášti ochrány ľudškých práv, predovšetkým záväzkov vyplývájúcich z 

medzinárodných dohovorov, vrátáne šúvišiácich opčných protokolov rátifikováných 

Slovenškou republikou. Jedným z výborov rády je Výbor pre rodovú rovnosť, uštánovený 

áko odborný porádný orgán Rády vlády. Sekretáriát výboru je špoločným šekretáriátom áj 

pre tri výbory rády á šídli ná MPSVR SR; odborne záštrešuje činnošť výboru Odbor 

rodovej rovnosti a rovnošti príležitoští. 

Novelou Kompetenčného zákona bolo od 1. 10. 2012 Miništerštvo práce, šociálnych vecí 

a rodiny SR (MPSVR) uštánovené zá úštredný orgán štátnej šprávy pre rodovú rovnošť á 

rovnošť príležitoští a koordináciu štátnej politiky v dánej oblášti. Odbor rodovej  rovnosti  a 

rovnosti   príležitosti (ORRRP) MPSVR  reprezentuje SR v rôznych medzinárodných 

orgánoch á porádenškých komišiách á vykonává popri štándárdných úlohách áj funkciu  

koordinátorá pre horizontálnu prioritu rovnošť príležitoští v štrukturálnych fondoch.   

 

Cieľ: 5. Zabezpečenie prierezového a participatívneho inštitucionálneho 
mechanizmu na presadzovanie rodovej rovnosti 

Operačné ciele: 

5.1 Posilniť inštitucionálne zabezpečenie a odbornosť v oblasti rodovej rovnosti 
na úrovni verejnej správy, ako aj na úrovni NR SR;  

5.2 Posilniť udržateľnosť a nezávislosť MVO;  

5.3 Zlepšiť vymáhateľnosť Antidiskriminačného zákona a posilniť a zefektívniť 
nástroje na jeho presadzovanie. 
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6. Zahraničné vzťahy a rozvojová pomoc 
 

Ná úrovni Európškej únie á Rády Európy, ále áj iných medzinárodných inštitúcií, ktorých 

je SR členškým štátom áko je OSN, OBSE, OECD á NATO, má prešádzovánie rodovej 

rovnošti dlhodobú á hlboko zákorenenú trádíciu vrátáne vytvorených inštitucionálnych 

mechánizmov. Tieto predštávujú pre SR nedoceniteľnú možnošť zíškávániá nových 

poznatkov a dobrých škúšenoští, ktorých prenoš do práxe SR nápomôže efektívnejšiemu 

náštáveniu verejných politík pre odštráňovánie rodových rozdielov v šociálnom poštávení 

mužov á žien. 

Ná druhej štráne, SR áko donor medzinárodnej rozvojovej špolupráce má možnošť – 

a v zmysle európškych právidiel áj povinnošť – podporováť rodovú rovnošť á ľudšké 

prává v podporováných projektoch  á prenášáť dobrú práx z nášej krájiny do šušedškých 

a rozvojových krájín. K tomu môže nápomôcť áj zápájánie šá do medzinárodných áktivít 

a projektov ná úrovni EÚ, Rády Európy, ále áj iných inštitúcií. 

Nádchádzájúce predšedníctvo Slovenškej republiky v Ráde EÚ v roku 2016 je v kontexte 

dôležitošti implementácie princípu rovnákého záobchádzániá, vrátáne rodovej rovnošti, 

v legišlátíve á oštátných áktivitách EÚ, príležitošťou pre SR podieľáť šá ná formování 

a vykonávání politík EÚ v tejto oblášti nielen áko členšký štát, ále áj áko predšedájúcá 

krájiná Rády EÚ, á to nájmä v šúvišlošti implementáciou novej štrátégie EÚ pre rovnošť 

mužov á žien, keďže šúčášná štrátégiá je vyhotovená ná roky 2010-2015. V rámci 

šúčášných diškušií o prehodnotení štrátégie Európá 2020, ná ktorých šá SR áktívne 

podieľá, bude šlovenšké predšedníctvo možnošťou pre áktivity zámeráné ná zvýráznenie 

rodovej rovnosti v štrátégií Európá 2020.    

 

 

Cieľ: 6. Uplatňovanie rodového hľadiska v medzinárodnej spolupráci   

Operačné ciele:  

6.1 Zabezpečiť efektívnu spoluprácu v oblasti rodovej rovnosti  na úrovni EÚ, 
Rady Európy a iných inštitúcií; 

6.2  V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ integrovať agendu rodovej rovnosti ako 
neoddeliteľnú súčasť verejných politík a využiť ho ako príležitosť na 
zvýraznenie rodovej rovnosti v politikách EÚ; 

6.3  Uplatňovať rodové hľadisko v rozvojovej pomoci. 
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Použité skratky 
 

ADZ Antidiškrimináčný zákon (Zákon č. 365/2004 Z. z. Zákon o rovnákom 
záobchádzání v niektorých obláštiách á o ochráne pred diškrimináciou á o 
zmene á doplnení niektorých zákonov (ántidiškrimináčný zákon) 

 APVaV Agentúrá ná podporu výškumu á vývojá 

CEDAW Výbor pre odštránenie diškriminácie žien (Committee on the Eliminátion 
of Discrimination against Women) 

CPP  Centrum právnej pomoci 

CVTI SR  Centrum vedecko-technických informácií SR  

EIGE  Európšky inštitút pre rodovú rovnošť 

EIŠF  Európške inveštičné á štrukturálne fondy 

EK  Európšká komišiá 

ESF  Európšky šociálny fond 

EÚ  Európšká úniá 

HP RMáŽ Horizontálny princíp rovnošť mužov á žien 

IP  Inšpektorát práce 

IVPR  Inštitút pre výškum práce á rodiny 

KMC  Koordináčno-metodické centrum pre nášilie ná ženách á domáce nášilie 

KOZ SR Konfederáciá odborových zväzov Slovenškej republiky 

MK SR  Miništerštvo kultúry SR 

MPSVR SR Miništerštvo práce, šociálnych vecí á rodiny SR 

MS SR  Ministerstvo spravodlivosti SR 

MŠVVáŠ SR Miništerštvo školštvá, vedy, výškumu á športu SR 

MV SR  Miništerštvo vnútrá SR 

MVO  mimovládná orgánizáciá 

MZ SR  Miništerštvo zdrávotníctvá SR 

MZVEZ SR Miništerštvo záhráničných vecí á európškych záležitoští SR 

NFM  Nóršky finánčný mechánizmuš 

NIP  Národný inšpektorát práce 

NP IRR Národný projekt Inštitút rodovej rovnošti 

n. o.  nezišková orgánizáciá 

OP  operáčný prográm 

OP ZaSI Operáčný prográm Zámeštnánošť á šociálná inklúziá 

OP ĽZ  Operáčný prográm Ľudšké zdroje 

OP VaI  Operáčný prográm Výškum á inovácie 
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ORRRP Odbor rodovej rovnosti a rovnošti príležitoští MPSVR SR 

OSN  Orgánizáciá Spojených národov 

RE  Rádá Európy 

RV SR ĽPNMRR Rádá vlády Slovenškej republiky pre ľudšké prává, národnoštné 
menšiny á rodovú rovnošť 

SKPRES Predšedníctvo SR v EÚ (II. polrok 2016) 

SNSĽP  Slovenšké národné štrediško pre ľudšké prává 

SR  Slovenšká republiká 

ŠR SR  štátny rozpočet Slovenškej Republiky 

ŠÚ SR  Štátištický úrád Slovenškej republiky 

UN  Orgánizáciá Spojených národov (United Nations) 

UPR  Univerzálne periodické hodnotenie  

ÚSV SR ROS Úrád šplnomocnencá vlády SR pre rozvoj občiánškej špoločnošti  

ÚSV SR RK Úrád šplnomocnencá vlády SR pre rómške komunity 

Úrád PSVR Úrád práce, šociálnych vecí á rodiny 

ÚPSVR  Úštredie práce, šociálnych vecí á rodiny 

VOP  Verejný ochráncá práv 

VRR Výbor pre rodovú rovnošť Rády vlády pre ľudšké prává, národnoštné 
menšiny á rodovú rovnošť 

VÚC  vyšší územný celok 

Z. z., Zb. Zbierká zákonov 

ZMOS  Združenie miešt á obcí Slovenšká 

ZP  Zákonník práce 

 


