
Spomínané bariéry som nikdy neriešila, lebo si žijem taký život, aký 
chcem ja a robím to, v čom vidím zmysel. Ale mám takú úsmevnú prí-
hodu, ktorá asi odráža predsudky v myslení: počas rodičovskej dovo-
lenky som sa v Lozorne, kde žijem, občiansky veľmi angažovala. Spolu 
s ďalšími ľuďmi sme urobili veľa užitočných zmien v obci najmä pre 
deti, zaktivizovali sme aj kultúru. Keďže som mala ešte ďalšie plány, 
uchádzala som sa vo voľbách o miesto starostky. Neuspela som. Zobrala 
som to ako fakt, ale prekvapilo ma susedkino vysvetlenie, prečo volila 
môjho protikandidáta, hoci  ma dobre poznala: „Ty si síce veľa pre nás 
urobila, ale vieš, on je veľký chlap a vie buchnúť po stole...“

Môžete spomenúť najvážnejšie bariéry, ktorým podľa vás 
ženy na trhu práce a pri kariérnom postupe musia najviac 
čeliť? Ako svoju sťaženú pozíciu reflektujú ženy a ako ju 
vnímajú muži?
Najväčšou bariérou je asi zladenie práce s rodinou. Žena, ktorá chce 
riadiť pracovný kolektív, si musí vytvoriť vhodné rodinné zázemie, lebo 
podpora partnera a detí je pre ňu dôležitou oporou. Ďalším problémom 
je to, že sa u nás stále očakáva, že na mužských (rozumej vedúcich) po-
zíciách budú ženy s mužským myslením. Muži majú rýchle „projektové 
myslenie“ - sústreďujú sa na jeden problém, určia si začiatok a koniec 
a po jeho vyriešení zahlásia hotovo, čo však nemusí byť vždy skutočným 
riešením. Ženy sú vnímavejšie, vidia úlohy komplexnejšie, riešia oveľa 
viac za a proti, kým sa dopracujú k výsledku, s ktorým sú spokojné. 
Vnímanie rôznorodosti vecí je však, podľa mňa, cesta k dlhodobým rie-
šeniam. Muži najskôr túto realitu vôbec neriešia.

Došlo v tejto oblasti za posledné roky k nejakému posunu?
Asi áno, ale neriešim to. Možno preto, že som sa vždy rozhodovala sama 
a slobodne. Pár rokov po vysokej škole som robila v novinách v muž-
skom kolektíve, písala som o  informačných technológiách a nepociťo-
vala som žiadne bariéry.  

Majú ženy na čele firmy tendenciu konať rovnako ako muži, 
alebo v porovnaní s nimi majú iné schopnosti, z ktorých 
môže firma ťažiť? Čo je podľa vás tá najväčšia manažérska 
výhoda žien, ktorú muži všeobecne nemávajú?
Rozhodne by ženy nemali chcieť konať ako muži, lebo sme iné. Vní-
mam vo vnútri mnohých pracovísk, ale aj v celej spoločnosti tendencie 
podporovať až agresívnu konkurenciu s cieľom dosahovať čo najlepšie 
výsledky. Myslím si však, že ak je v práci pohoda a ľudia chodia do nej 

radi, potom dosahujú oveľa lepšie výsledky. Schopnosť vytvárať príjem-
né pracovné prostredie a vnímať potreby pracovníkov, teda podporovať 
vnútornú motiváciu ľudí pracovať, je podľa mňa cesta k udržateľnému 
úspechu. Možno toto je rozdiel medzi ženským a mužským vedením. 

Sú podľa vás ženy na vysokých postoch na Slovensku do-
cenené za svoju prácu rovnako ako muži?
Neviem sa vyjadriť, pokiaľ ide o peniaze. Napokon, kto dnes ukazuje vý-
platnú pásku? V našom tíme nerobíme rozdiel medzi odmenou muža 
a ženy, hodnotíme výkon. Ale viac spoločenského uznania ženám na 
riadiacich postoch by určite bolo namieste.  

Keby ste mali napísať manuál, ako sa stať úspešnou a reš-
pektovanou šéfkou, ako by znela vaša prvá rada ženám, 
ktoré by sa rozhodli nasledovať váš príklad?
Nerada spájam termíny úspech a kariéra. Myslím si, že ozajstný úspech 
je to, ak človek dokáže žiť život, s ktorým je spokojný. Z tohto pohľadu je 
úspešná každá šťastná žena. Riadiť ľudí, viesť kolektív je veľmi náročné. 
Ak sa žena na to podujme, mala by cítiť, že presne toto chce. Ak chce len 
niečo dokázať druhým, nech to nerobí. Nesúhlasím s tým, že by sa mali 
ženy rozhodovať medzi kariérou a rodinou. Odporúčam založiť si rodi-
nu, ak to tak žena cíti a vtedy, keď k tomu dospeje. Kariéra sa dá urobiť 
kedykoľvek. Mať šťastnú rodinu je podľa mňa oveľa väčšia výzva. No 
a tretia rada: nemali by chcieť byť ako muži, ale zároveň by mali vnímať 
rozdiely v ich konaní, vyhodnocovať ich a zohľadňovať ich prednosti. 
To isté by však mali robiť aj muži...

- ak -

Robím to, čo ma napĺňa 

a čo má 
zmysel
V rámci projektu sme osloVili Danu 
rušinoVú, Dlhoročnú spráVkyňu a Výkonnú 
riaDiteľku naDácie pre Deti sloVenska 
a preziDentku koalície pre Deti sloVenska. 
absolVoVala štúDium na príroDoVeDeckej 
fakulte uk bratislaVa a možno ju čakala 
kariéra VeDkyne. ale zlákali ju nielen 
moDerné technológie, ale aj noVinárčina. 
kým Vyhrala konkurz na súčasnú pracoVnú 
pozíciu, zbierala skúsenosti V niekoľkých 
rozDielnych rezortoch. porozpráVali 
sme sa o jej skúsenostiach s riaDením 
a prezraDila nám aj to, s akými bariérami sa 
pri kariérnom postupe stretla.  

špeciálny projektPrečo je dôležité, aby ženy mali šancu 
na kariérny postup a uplatnenie sa 
vo vedúcich pozíciách? Okrem toho, 
že rovnosť je základným princípom 
demokratických spoločností, má 
zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách 
aj značné praktické pozitívne dôsledky. 
Spoločnosti, v ktorých ženy pracujú vo 
vedúcich pozíciách, dosahujú okrem 
iného aj lepšie finančné výsledky 
a diverzita na pracovisku prispieva 
k lepšej výkonnosti pracovných tímov. 
Pohľad do reálneho života ponúkajú 
príbehy úspešných žien, ktoré môžu 
byť dobrým príkladom a inšpiráciou. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR aktívne podporuje vyvážené 
zastúpenie žien a mužov v rozhodovaní 
prostredníctvom rovnomenného projektu 
„Podpora vyváženého zastúpenia 
žien a mužov vo vedúcich pozíciách 
v organizáciách verejnej a súkromnej 
sféry“, financovaného z dotačnej schémy 
Európskej komisie Progress. 

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa dostali na svoju súčas-
nú pozíciu? Vnímate to ako niečo neobvyklé?
Bez ohľadu na to, či ide o muža alebo o ženu, myslím si, že na ve-
dúcej pozícii má byť zrelý človek, ktorý už má čosi odžité, získal 
skúsenosti najmä v riadení ľudských zdrojov, má manažérske zruč-
nosti, azda už má i rodinné zázemie. 

Čo je podľa vás príčinou toho, že na manažérskych po-
zíciách prevládajú stále muži?
Možno to, že zamestnávatelia nechcú alebo nedokážu vytvárať 
„Family Friendly“ podmienky. Je to totiž náročné. Ženy sú citlivej-
šie, pracovité, výkonné, ale ak sa im nedarí zladiť rodinu a prácu, 
väčšinou uprednostnia rodinu. Pritom na mnohých pracovných 
pozíciách nemusí byť problém vyjsť zamestnancom v ústrety, na-
príklad keď sú prázdniny, keď je dieťa choré. Vďaka informačným 
technológiám sa dajú vytvárať také pracovné schémy, že matky 
nezanedbávajú ani deti, ani prácu. My pracujeme kdekoľvek nie-
len v kancelárii, neprítomní kolegovia sa na poradách zúčastňujú 
prostredníctvom skypu či viberu...

Existujú predsudky a stereotypy, znemožňujúce ženám 
plne sa realizovať. Patrí k nim aj takzvaný sklenený strop, 
neviditeľná bariéra, ktorá bráni ženám dostať sa v karié-
re na pozície, zodpovedajúce ich vzdelaniu a schopnos-
tiam? Stretli ste sa počas svojej kariéry na vlastnej koži 
so skleneným stropom alebo diskriminačným konaním?


