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ÚVOD
Posledných niekoľko desaťročí je spojených so značným evolučným vývojom spoločnosti, ktorý
prináša so sebou aj hlbšiu potrebu poznania oblastí, ktoré boli v minulosti opomínané resp.
marginalizované. Rodovú rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie sú rozhodne tie, ktoré medzi ne
môžeme zaradiť.
Snahou nášho autorského tímu je poskytnúť čitateľom a čitateľkám ucelený pohľad na v súčasnej
dobe spracované aktuálne názory na rodovú rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie, a to ako
v domácej, tak aj zahraničnej literatúre a v aplikovanej praxi.
Tomu zodpovedá aj obsah predkladanej publikácie, kde v I. časti pod názvom Rodová rovnosť ako
východisko rodovo citlivého rozpočtovania systematicky objasňujeme terminologický aparát,
genézu a podstatu rodovej rovnosti, ktorú považujeme za východisko rodovo citlivého
rozpočtovania. II. časť - Rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi – obsahuje základnú
charakteristiku rodovo citlivého rozpočtovania a skúsenosti s jeho uplatňovaním na rôznych
úrovniach vo vybraných krajinách, ako aj závery, návrhy a odporúčania pre zavedenie rodového
hľadiska do rozpočtovej praxe v Slovenskej republike.
Spracovanie štúdie a metodiky rodovo citlivého rozpočtovania na nadnárodnej, národnej, regionálnej
a miestnej úrovni otvorilo niekoľko otázok, ktorých odpoveď by presahovala rámec tohto projektu,
resp. by mohla byť námetom na jeho pokračovanie. Medzi takého otázky z nášho pohľadu patria:


do akej miery sú v súčasnej dobe najvýznamnejšie a najpoužívanejšie indikátory pri
medzištátnom porovnávaní rodovej rovnosti vhodné;



akým vývojom by sa mali samotné indikátory uberať;



prečo naznačená potreba uplatňovania rodovo citlivého rozpočtovania zostáva iba na úrovni
konštatovania bez adekvátnej empirickej odozvy;



v akom rozsahu je potrebné zapracovať analytické a technické nástroje pre implementáciu
rodovo citlivého rozpočtovania do systému rozpočtov národných vlád, a to či už ide
o implementovanie z podnetu samotných vlád alebo mimovládnych organizácií;



nakoľko používané konkrétne nástroje prispievajú k vyrovnávaniu rodových nerovností;



do akej miery sú dostupné údaje schopné poskytnúť relevantný a objektívny pohľad na
postavenie mužov a žien pri vynakladaní verejných zdrojov;



akú úlohu zohráva ponuka a dopyt po verejných statkoch a službách z pohľadu rodovo
citlivého rozpočtovania a iné.

Rodovo citlivé rozpočtové analýzy sa zameriavajú na odkrytie štrukturálnych rodových nerovností,
ich odstraňovanie a tým zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia žien. Z hľadiska širšieho
ponímania sa snažia ovplyvniť sociálnu politiku krajiny s cieľom presadiť rovnaký prístup
k verejným zdrojom zo strany mužov i žien. Tento rovnaký prístup k verejným zdrojom úzko súvisí
s vynakladaním verejných výdavkov, čo sa javí byť podstatným problémom v rámci rodovo citlivého
rozpočtovania; či už hovoríme o rodovo špecifických výdavkoch alebo výdavkoch, ktoré podporujú
rodovú rovnosť v rámci verejných služieb. Verejné výdavky a verejné príjmy predstavujú spojité
nádoby, čo robí spomínaný problém ešte naliehavejším.

Autorský kolektív
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I. ČASŤ

R ODOVÁ ROVNOSŤ
AKO VÝCHODISKO

RODOVO CITLIVÉHO ROZPOČTOVANIA
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1. Š IRŠÍ KONTEXT PRÍSTUPOV UPLATŇOVANÝCH POLITÍK
ZAMERANÝCH NA RODOVÚ ROVNOSŤ
Základné teoretické východiská, na ktorých sa budujú aktuálne prístupy politík k rodovej rovnosti,
predstavujú teória ľudského rozvoja a prístup sociálneho rozvoja, ktoré vychádzajú z koncepcie A.
Senu, a tzv. feministická ekonómia, ktorá sa venuje rodovým vzťahom tak na makroekonomickej, ako
aj na mikroekonomickej úrovni.

1.1 G ENÉZA

RODOV ÝCH POLIT ÍK VO VZŤ AHU K ROZVOJU
V CELOSVETOVOM KONTEXT E
Rodový koncept sa vyvíjal postupne smerom k jeho využívaniu ako nástroja analýzy (rodová
sociálno-ekonomická analýza) a ako rozvojového prístupu. Na medzinárodnej úrovni je
rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami založená na zásadách nediskriminácie a rovnosti, ktoré sa
opierajú najmä o dve dohody OSN z roku 1966 a sú chránené najmä Dohovorom OSN o odstránení
všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 (Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien z roku 1999).
Charta OSN odkázala na rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle podpory ľudských práv,
dôstojnosti a hodnoty ľudskej osobnosti. Počas nasledujúcich troch desaťročí sa práca OSN pre ženy
zameriavala predovšetkým na kodifikáciu právnych a občianskych práv a na zhromažďovanie
informácií o ich postavení vo svete. Ukázalo sa však, že zákony samy o sebe neboli dostatočné pre
zabezpečenie rovnoprávnosti žien a mužov .
60. roky 20. stor. sa považovali za prvé rozvojové desaťročie. Medzinárodná obec sa pod záštitou OSN
a rovnako aj Bretton Woodskych inštitúcií snažila o zvýšenie ekonomického rastu v rôznych
krajinách s cieľom podporovať rozvoj. Koncom tohto desaťročia sa však konštatovalo, že v konečnom
dôsledku sa vo všetkých štátoch, a osobitne v rozvojových, nedosiahol očakávaný ekonomický rast
a ani rozvoj. Okrem toho, ženy, pracujúce v rámci medzinárodných multilaterálnych a bilaterálnych
organizácií, v organizáciách presadzujúcich práva žien, vo výskume a na akademickej pôde
poukazovali na rozpor medzi Deklaráciou ľudských práv (OSN, 1948) a praxou právnej, občianskej
a politickej diskriminácie žien. Hnutia za práva žien a siete odborníkov a výskumníkov v oblasti
rozvoja počas druhého rozvojového desaťročia podnietili vlády a medzinárodné orgány, aby pri
formulovaní rozvojových politík a programov prihliadali aj na ženský rozmer.
Vnímanie vzťahu medzi ženami a rozvojom vyvolalo významné zmeny a tento prístup sa stal
suplementárnym argumentom pre sociálno-ekonomickú účinnosť a efektívnosť požiadaviek
týkajúcich sa spravodlivosti. Vývoj pod vplyvom ženských hnutí smeroval k rozšíreniu novej
rozvojovej paradigmy. Počas štvrťstoročia zorganizovala OSN štyri veľké svetové konferencie
zamerané na ženy, ktoré spojili medzinárodné spoločenstvo v rámci spoločných cieľov spolu
s akčným plánom na podporu žien vo všetkých sférach verejného a súkromného života.
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K O N F E R EN CI A

V M E XI K U
ŽI EN D O R O ZV O JA

(1975)
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A V ZN I K P RÍ ST UP U Z A ME R AN ÉHO N A I N T EG R ÁCI U

Konferencia v Mexiku v roku 1975, usporiadaná na žiadosť VZ OSN, zamerala pozornosť
medzinárodného spoločenstva na potrebu identifikácie cieľov, účinných stratégií a akčných plánov
na zlepšenie postavenia žien. Boli stanovené nasledujúce tri hlavné ciele:
1.

rovnosť medzi mužmi a ženami a odstránenie rodovej diskriminácie,

2.

účasť a začlenenie žien do rozvoja,

3.

stále významnejší prínos pre posilnenie medzinárodného mieru.

Prijatý svetový akčný program špecifikoval výsledky, ktoré bolo potrebné dosiahnuť pred koncom
desaťročia, pri zabezpečení rovnakého prístupu žien v rôznych oblastiach ako je vzdelávanie,
pracovné príležitosti, účasť v politickom živote, zdravotnícke služby, bývanie, výživa a plánovanie
rodiny. V tomto zmysle nasledujúce medzinárodné konferencie vyvrcholili v roku 2000 prijatím
Rozvojových miléniových cieľov, ktoré berú do úvahy rodové rozdiely v oblastiach súvisiacich s
populáciou, životným prostredím, sociálnym rozvojom a bývaním. Konferencia znamenala obrat vo
vnímaní žien v rámci spoločnosti, ktoré sa stali partnerkami s rovnakými právami na prístup k
zdrojom a príležitostiam. Konferencia otvorila cestu pre prípravu Dohovoru o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorý potvrdzuje zásadu nediskriminácie, ako bola vyhlásená vo
Všeobecnej deklarácii ľudských práv a vyzýva štáty na politiku odstránenia diskriminácie žien.
Diskriminácia sa dotýka rodinnej, právnej, politickej, ekonomickej a sociálnej oblasti. CEDAW tak
doplnila Chartu OSN a Deklaráciu ľudských práv. Zaviedli sa vnútroštátne mechanizmy ratifikácie a
monitorovania implementácie CEDAW a vytvorilo sa dynamické inštitucionálne monitorovanie
dosiahnutého pokroku v statuse žien.
Prístup zameraný na integráciu žien do rozvoja sa stal praktickou reakciou prispievajúcou k rozvoju
stratégií pre zapojenie žien do procesu rozvoja. Tento prístup spočíva v rozvoji projektov špecificky
zameraných na ženy ako sociálnej kategórie a ekonomických subjektov, ako aj na zvyšovanie ich
príjmov, produktivity práce a zlepšovanie ich schopností.

K O N F E R EN CI A

V

K O DA N I (1980)

Na konferencii v Kodani v r. 1980 boli prijaté dva impulzy pre ženy. Prvý v záujme zvýšenia
účinnosti sa zameral na redukovanie oblastí aplikácie programu konferencie v Mexiku na tri prioritné
oblasti - zdravie, vzdelanie a zamestnanie. Druhý spočíval vo vypracovaní a prijatí programu na
zabezpečenie práva žien na vlastníctvo a kontrolu, ako aj zlepšenie ich práva na dedičstvo, na
zverenie dieťaťa do starostlivosti a na štátnu príslušnosť.

K O N F E R EN CI A

V

N AI R O BI (K EŇ A , 1985)

Hnutie za rovnoprávnosť žien a mužov bolo medzinárodne uznané na 3. medzinárodnej konferencii v
roku 1985 v Nairobi ako tretej svetovej konferencii, zameranej na monitorovanie a skúmanie
úspechov prvého desaťročia OSN pre ženy. Účasť žien na procese rozhodovania a riadenia o celej
agende týkajúcej sa ľudí bola uznaná ako legitímne právo , ale aj ako politická a sociálna
nevyhnutnosť, a jej rešpektovanie sa malo začleniť do všetkých spoločenských inštitúcií. Konferencia
predstavila budúce stratégie zásadných právnych a ústavných opatrení pre rovnosť mužov a žien v
spoločenskej účasti na politike a rozhodovaní.

P EK I N SK Á

P LA T F O R M A

(1995)

Štvrtá konferencia o ženách v Pekingu v roku 1995 uzatvorila dve desaťročia implikácie začleňovania
žien do rozvoja v rámci OSN. Výnimočnú pozornosť venovanú ženám nahradilo myslenie integrujúce
spoločnosť ako celok, a najmä interaktívne modely vzťahov medzi ženami a mužmi. To sa stalo
základom pre vznik rozvojového rodového prístupu. Konferencia v r. 1995 bola zameraná na
vytvorenie nového akčného programu ( tzv. akčnej platformy), ktorá stanovila 12 prioritných oblastí
pre intervenciu:
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boj proti rastúcej chudobe žien,



podpora rovnakého prístupu ku vzdelaniu a odbornej príprave,



podpora rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a ku zdravotným službám,



bojovať proti násiliu na ženách,



boj s následkami ozbrojených konfliktov na ženách,



podpora rovnosti v rámci hospodárskych štruktúr a politík, rovnaký prístup ku všetkým
formám aktivít a zdrojov,



podporovať deľbu moci a rozhodovania,



rozvoj mechanizmov na zlepšenie postavenia žien,



zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv žien a znížiť nedostatky v presadzovaní a ochrane
týchto práv,



boj proti stereotypnému obrazu ženy a nerovnosti v prístupe a účasti žien v komunikácii,
najmä v médiách,



podporovať rovnaký prístup k prírodným zdrojom a k ochrane životného prostredia,



odstránenie diskriminácie dievčat a porušovanie ich základných práv.

Signatári/ky tohto programu sa po prvýkrát zaviazali zahrnúť rovnosť mužov a žien do všetkých
oblastí činnosti vlád (anglosaský pojem gender mainstreaming). Bola prijatá požiadavka, aby vlády
a ostatní aktéri aktívne a viditeľne začleňovali rodovo citlivý prístup do všetkých politík
a programov, a tam, kde je to vhodné, pred prijatím každého rozhodnutia urobili tiež analýzu
dôsledkov, ktoré z neho vyplývajú pre mužov a ženy. Odvtedy sa jednotlivé štáty snažia zavádzať
integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Medzinárodné organizácie, vrátane OSN Rady Európy, Európskej únie a Severskej rady ministrov
plnia aktívnu úlohu pri šírení informácií, organizovaní konferencií a zavádzaní tejto stratégie v rámci
svojich vlastných štruktúr.
Pre začleňovanie rodovej rovnosti do širšieho rozmeru sociálneho rozvoja boli osobitne významnými
svetové samity OSN v roku 1995 a 2000.

S V ET O V Ý

S A MI T

OSN

O SO CI ÁL N O M RO ZV O JI

(K O D AŇ , 1995)

Na svetovom samite, ktorý bol po prvý krát venovaný sociálnemu rozvoju, sa dosiahol celosvetový
konsenzus, že stredobodom úsilia o udržateľný rozvoj má byť človek. OSN na samite definovala
sociálny rozvoj ako prístup zameraný na zlepšenie schopnosti ľudí žiť v bezpečí, ktoré im umožňuje
plne participovať na živote spoločnosti. Sociálny rozvoj je spojený so svojím kultúrnym,
ekonomickým, politickým a duchovným kontextom a nemožno sa naň pozerať len z úzko sektorovej
perspektívy. Politická, ekonomická, etická a duchovná predstava sociálneho rozvoja je založená na
ľudskej dôstojnosti, ľudských právach, rovnosti, úcte, mieri, demokracii, vzájomnej zodpovednosti
a spolupráci a plnom rešpektovaní rôznych náboženských a etických hodnôt a kultúrnych tradícií
ľudí.
Medzi základné ciele sociálneho rozvoja boli explicitne zahrnuté ciele týkajúce sa rodovej rovnosti:
napomáhať rovnoprávnosti a rovnosti medzi ženami a mužmi,
uznať, že umožnenie rozvíjať schopnosti ľudí a dôrazom na ženy je hlavným cieľom rozvoja a aj jeho
hlavným zdrojom.
V rámci záväzkov prijatých na samite boli tieto ciele rozpracované v rámci záväzku 5 - podporovať
plné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a dosiahnutie rovnoprávnosti a rovnosti medzi ženami
a mužmi – uznať a rozšíriť účasť a vedúcu úlohu žien v politickom, občianskom, ekonomickom,
sociálnom a kultúrnom živote a rozvoji.
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S A MI T OSN (2000)
A ĽU D SK É HO R O ZV O JA

– D EK LA RÁ CI A M I L ÉN I A :

13

CI E LE SO CI Á L N E HO

K pokračovaniu procesu ochrany všeobecných princípov ľudskej dôstojnosti, rovnosti
a spravodlivosti na celosvetovej úrovni na začiatku nového tisícročia prispelo OSN prostredníctvom
svetového samitu (september 2000), kde boli prijaté tzv. Rozvojové miléniové ciele:
1.

eliminovať extrémnu biedu a hlad,

2.

zaručiť základné vzdelanie pre všetkých,

3.

podporovať rodovú rovnosť a nezávislosť žien,

4.

redukovať detskú úmrtnosť,

5.

zlepšiť zdravie rodičiek,

6.

bojovať proti HIV/AIDS, malárii a iným chorobám,

7.

zaručiť trvalosť ekologických zdrojov,

8.

zaviesť partnerstvo pre rozvoj.

Každý z týchto cieľov je spojený s kvantitatívnymi cieľmi, ktoré je potrebné dosiahnuť počas 25
rokov od r. 1990 (základný rok) po r. 2015. Relatívny cieľ pre presadzovanie rovnosti žien a mužov a
posilnenie nezávislosti žien spočíva v odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a v
presadzovaní rovnosti príležitostí v prístupe ku vzdelaniu pre dievčatá a chlapcov. Ukazovatele
spojené s týmto cieľom merajú dosiahnutý pokrok v gramotnosti žien, ich účasť na rozhodovaní a
zvýšenie príležitostí zamestnanosti.
Ľudský rozvoj symbolizuje proces rozširovania ľudských možností a dosahovania blahobytu.
Možnosti sú otvorené pre každého, sú v zásade neobmedzené a môžu sa vyvíjať v čase. Bez ohľadu na
aktuálnu fázu rozvoja sa musia realizovať tri základné podmienky – viesť dlhý a zdravý život, získať
znalosti a mať prístup k zdrojom nevyhnutným na slušnú životnú úroveň. Ľudský rozvoj zahŕňa tiež
nevyhnutné pojmy, ako je politická, ekonomická alebo sociálna sloboda, tvorivosť, produktivita,
sebaúcta a garantovanie základných ľudských práv. Index ľudského rozvoja meria priemernú
úroveň, v ktorej sa nachádza daná krajina, podľa troch základných kritérií ľudského rozvoja priemerný vek dožitia, vzdelanie a životné podmienky.
V rámci Programu OSN pre ľudský rozvoj bol rodový rozmer počas predchádzajúceho obdobia - od r.
1995 až do súčasnosti - zakomponovaný do dvoch ukazovateľov, ktoré boli uvedené pred štvrtou
svetovou konferenciou o ženách v Pekingu.
Rodovo rozlíšený index ľudského rozvoja bol založený na tých istých variabilných veličinách ako
index ľudského rozvoja, ale korigovaný vo vzťahu k rodovým sociologickým nerovnostiam. V
podstate zodpovedal aktualizovanému indexu ľudského rozvoja, zníženému o nerovnosti medzi
ženami a mužmi. Počas celého obdobia vo všetkých krajinách bol rodovo rozlíšený index ľudského
rozvoja nižší ako index ľudského rozvoja. Z toho vyplýva, že nerovnosti medzi mužmi a ženami
existujú v každej spoločnosti na svete.
Index účasti žien, ktorý upozorňoval, ako sa ženy aktívne zúčastňujú na politickom a ekonomickom
živote v krajine. Sústreďoval sa na účasť a na sociologické nerovnosti medzi pohlaviami vo vzťahu
k zastúpeniu a k možnosti rozhodovať v niektorých kľúčových oblastiach ekonomickej a politickej
sféry. V podmienkach EÚ sa na riešenie rodových nerovností využíva metóda gender
mainstreamingu. Spočíva v uplatňovaní perspektívy rovnakých príležitostí pri rozhodovacích
procesoch vo všetkých oblastiach politiky a organizácie práce
Tieto dva ukazovatele vyvolali diskusie o vhodnosti nástrojov na meranie rodových nerovností.
Diskusie vyvrcholili vytvorením novej miery, ktorú po prvý krát predstavila najnovšia Svetová správa
o ľudskom rozvoji 2010. Je to index rodovej nerovnosti, na základe ktorého sú klasifikované krajiny
na indexe rodovej nerovnosti. Ukazovateľ je založený na troch dimenziách (reprodukčné zdravie,
nezávislosť, trh práce) a na piatich indikátoroch (materská úmrtnosť, plodnosť u adolescentov,
parlamentná reprezentácia, úroveň vzdelávania – sekundárne a vyššie, miera účasti aktívnej
populácie). Prvé výsledky tejto novej miery uvádzame v nasledujúcom texte.
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G ENDER M AINSTREAMING 1 - I NTEGROVAN Ý PRÍSTUP
ROVNOSTI MUŽOV A ŽIEN Z POHĽADU R ADY E URÓPY

K UPLATŇ OVANIU

Rada Európy má kľúčovú úlohu pri podpore rodovej rovnosti vo svojich členských štátoch
stanovením noriem a spoločných princípov pre podporu plnej účasti žien a mužov v spoločnosti.
Z hľadiska právnych rámcov majú osobitný význam Dohovor o ochrane ľudských práv a základných
slobôd a Európska sociálna charta. Hoci ženy dosiahli z právneho hľadiska rovnosť práv a rovnosť
postavenia voči mužom, sú aj naďalej v mnohých oblastiach diskriminované. Po prijatí právnych
predpisov pre boj proti diskriminácii a na presadzovanie rovnakého zaobchádzania nasledovalo
kreovanie mechanizmov pre implementáciu politiky rovnosti. Nerovnováhy medzi ženami a mužmi
existujú vo všetkých oblastiach života, a preto pre dosiahnutie rovnosti mužov a žien sú nevyhnutné
nové prístupy, nové stratégie a nové metódy. Koncept uplatňovania rodového hľadiska je jednou z
týchto stratégií2, pričom vychádza z pekinskej platformy. Otázky rovnosti mužov a žien, ktoré sa
považujú sa súčasť základných ľudských práv, spadajú do kompetencie Riadiaceho výboru pre
rovnosť medzi ženami a mužmi (CDEG). Jeho odborníci do záverečnej správy zahrnuli definíciu
uplatňovania rodového hľadiska3 (gender mainstreaming) a jeho väzby so špecifickými politikami
rovnosti medzi mužmi a ženami, a zachytili problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zavádzaní tejto
stratégie. Na základe tejto správy Výbor ministrov Rady Európy prijal odporúčanie pre členské štáty
(1998), aby vlády podporovali používanie tohto prístupu ako nástroja pre realizáciu stratégie
v oblasti verejného a súkromného sektora. Gender mainstreaming je chápaný ako prierezová téma
pre činnosť a aktivity Rady Európy z hľadiska rovnosti.
V novembri 2007 prijal Výbor ministrov Rady Európy odporúčanie týkajúce sa štandardov
a mechanizmov rovnosti medzi ženami a mužmi, ktorý vypracoval CDEG. Jeho cieľom je zabezpečiť
účinné uplatňovanie povinností týkajúcich sa rodovej rovnosti členskými štátmi Rady Európy. Toto
odporúčanie je komplexným prístupom, ktorý zahŕňa:


všeobecné štandardy rodovej rovnosti,



štandardy v špecifických oblastiach (súkromný a rodinný život, vzdelanie, ekonomickom,
politickom a verejnom živote, zosúladenie súkromného a pracovného života, sociálna
ochrana, zdravotníctvo, médiá, násilie na ženách, obchodovanie so ženami, konfliktné a post
konfliktné situácie, ženy vystavené viacnásobnej diskriminácii),



stratégie, mechanizmy a nástroje uplatňovania rodovej rovnosti.



Medzi ďalšie najvýznamnejšie výstupy z činnosti Rady Európy v tejto oblasti považujeme:



pilotný projekt (2001) na skúmanie vzťahov medzi rovnosťou mužov a žien a oblasťami
činnosti jednotlivých výborov Rady Európy,



seminár o gender mainstreamingu v sociálnych službách (2002) a nová odborná skupina pre
účasť prijímateľov sociálnych služieb (2003).

Odporúčanie Rec(2002)5 o ochrane žien proti násiliu, ktorá bolo prijaté Výborom ministrov v roku
2002, je medzinárodným právnym nástrojom pre návrh globálnej stratégie na zabránenie násiliu na
ženách, ochranu obetí a stíhania tých, ktorí sa ho dopúšťajú. CDEG vyvinula rámec pre evalváciu
opatrení prijatých členskými štátmi a určenie pokroku v implementácii tohto odporúčania. Každý
cyklus hodnotenia trvá dva roky a výsledky sú pravidelne publikované v publikáciách (východisková
prvá publikácia hodnotila obdobie rokov 2005 – 2006 a na ňu potom nadväzujú s odstupom dvoch
rokov ďalšie). Súvisiacou témou je aj otázka nútených sobášov, ktorej sa venovala štúdia publikovaná
v roku 2005. Cieľom semináru o násilí v rodine z roku 2005 bolo identifikovať ďalšie možné role

1

V slovenčine používame aj výraz „uplatňovanie rodového hľadiska“

2 Le

Conseil de l’Europe: L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire. Rapport final du
Groupe de spécialistes sur l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire (EG-S-GB).
Direction générale des droits de l’homme Strasbourg, 2005.
Definícia napr. In. Stiegler, B: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Bratislava: Aspekt, 2002, s. 5-8. ISBN 80–
85549–32–8.
3
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mužov v rámci domáceho násilia. Úlohe mužov ako „agentov zmeny“ sa venoval regionálny seminár o
aktívnom zapojení mužov do boja proti domácemu násiliu v roku 2007. Na základe prác CDEG
uskutočnených v oblasti násilia na ženách a pre zvýšenie vnímavosti verejnosti k násiliu, začala Rada
Európy kampaň za boj proti násiliu na ženách v roku 2006. Počas nasledujúcich dvoch rokov
uskutočnili členské štáty mnoho aktivít na všetkých úrovniach (vládna, parlamentná, regionálnej
a lokálnej). Pre monitorovanie kampane bola vytvorená pracovná skupina, ktorá vytvorila aj jej
program na obdobie rokov 2006-2008 a v roku 2008 bola prijatá záverečná správa o jej aktivitách.
Koncom roka 2008 splnomocnenci ministrov schválili mandát Výboru ad hoc na prevenciu a boj proti
násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu (CAHVIO), ktorý mal pripraviť právne záväzný
nástroj na predchádzanie a odstráneniu domáceho násilia, vrátane iných a špecifických foriem násilia
na ženách a na ochranu a podporu obetí takého násilia a stíhanie páchateľov. Na základe práce
výboru CAHVIO bol vytvorený Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu páchanom na
ženách a domácemu násiliu, ktorý bol podpísaný v roku 2011 v Istanbule aj SR.
CDEG pripravil Odporúčanie Rec(2003)3 o vyváženej účasti žien a mužov na rozhodovaní v politickej
a verejnej oblasti, ktorú prijal Výbor ministrov v roku 2003. Odporúčanie zaviedlo tzv. paritný prah
vo výške najmenej 40% zastúpenia oboch pohlaví vo volených orgánoch, v poradných orgánoch
štátu, politických strán, odborov a decíznych orgánov v mediálnej oblasti zriadených verejnými
autoritami. Text obsahuje usmernenia s cieľom pomôcť členským štátom, aby podporovali väčšiu
účasť žien na rozhodovaní. Pre sledovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku a prípravu
pravidelných správ pre Výbor ministrov, CDEG pripravil dotazník o údajoch rozčlenených podľa
pohlavia. Zber dát prebiehal v roku 2005 a 2008., aby bolo možné posúdiť plnenie tohto odporúčania.
Správa o údajoch týkajúcich sa účasti žien a mužov na politickom a verejnom rozhodovaní v
členských štátoch Rady Európy z roku 2008 uviedla určitý pokrok v tejto oblasti, ale dosiahnuté
hodnoty sú ešte vzdialené od odporúčanej minimálnej výšky 40%.
CDEG mal záujem aj o vzťahy medzi mužmi a ženami vo vzdelávaní a zriadil skupinu odborníkov na
presadzovanie rovnosti žien a mužov v školách. Táto skupina bola zodpovedná za vyhodnocovanie
politík a existujúcich postupov, aby našli nové spôsoby rozvoja tohto prístupu v školstve, najmä ako
súčasti vzdelávania učiteľov, v školských programoch, učebných materiáloch, vzdelávacích metódach,
a kontextoch vzdelávania4. Záverečná správa (2004) navrhla pokyny pre nastavenie stratégií na
podporu gender mainstreamingu v školách,
CDEG spolupracoval s Kongresom miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v oblasti
gender mainstreamingu na miestnej a regionálnej úrovni. Zasadnutie neformálnej siete Rady Európy
na túto tému bolo v r. 2003. Nasledovalo rokovanie na tému podporovania začlenenia rovnosti
mužov a žien na miestnej a regionálnej úrovni a prístupu gender mainstreaming v mestách
a regiónoch (2004). Jedným z výsledkov tohto rokovania bolo prijatie návrhu rezolúcie 176 (2004) a
návrhu odporúčania 148 (2004) Integrovaný prístup k presadzovaniu rovnosti medzi mužmi
a ženami na miestnej a regionálnej úrovni: stratégia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami v
mestách a regiónoch na kongrese v r. 2004.
CDEG v roku 2004 predstavil svoju správu o gender mainstreaming v procese rozpočtovania ako
osobitnej implementácie širšej stratégie gender mainstreamingu, ktorá umožňuje efektívnejšie
využitie verejných financií. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo Odporúčanie 1739
(2006) k rodovo citlivým rozpočtom a vyzvalo najmä Výbor ministrov, aby vypracoval odporúčanie
členským štátom o začlenení hľadiska rodovej rovnosti do procesu rozpočtovania v členských štátoch
Rady Európy na všetkých jeho úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). CDEG pripravil manuál
pre realizáciu rovnosti v rozpočtoch, ktorý bol predstavený na konferencii Rady Európy o gender
mainstreamingu v procese rozpočtovania v roku 2009.
Ako reakciu na 5. ministerskú konferenciu o rovnosti žien a mužov pripravila CDEG v roku 2005
správu o úlohe žien a mužov v medzikultúrnom dialógu a dialógu medzi náboženstvami a tiež návrh
odporúčania o úlohe žien a mužov v predchádzaní a riešení konfliktov a budovaní mieru.
V r. 2006 na konferencii v Štokholme európski ministri zodpovední za rodovú rovnosť vyzvali na
zhodnotenie nákladov pretrvávajúcich nerovností medzi ženami a mužmi. V nadväznosti na to prijal

4

Odporúčanie RE 1281 (1995) o rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní
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Výbor ministrov na svojom zasadnutí v Madride (2006) novú deklaráciu o skutočnom uplatňovaní
rodovej rovnosti v praxi, ktorá poskytla nový impulz pre aktivity spojené s rodovou rovnosťou.
CDEG pokračuje vo svojej stratégii zaviesť gender mainstreaming aj do práce v iných oblastiach Rady
Európy:


v roku 2006 gender mainstreaming v zdravotných politikách,



v roku 2007 efektívne nástroje pre zavedenie stratégie gender mainstreamingu. osvedčené
postupy a prekážky,



v roku 2008 v oblasti médií, a táto téma bola zahrnutá aj do programu konferencie Rady
Európy ministrov zodpovedných za rodovú rovnosť v roku 2010.

1.2 R ÁMEC
Z ÁKLADNÝ

U PLATŇOVANÝCH R ODOVÝCH POLITÍK V

E URÓPSKEJ

Ú NII

PRÁVN Y RÁMEC

Opatrenia proti diskriminácii na základe rodu/pohlavia majú v Európe dlhú históriu a prvé z nich
boli prijaté pri zrode Európskeho spoločenstva. Túto oblasť upravuje množstvo európskych právnych
predpisov. Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami bolo súčasťou už Rímskej zmluvy (1957).
Vychádzalo sa z problémov nízkych miezd žien v niektorých členských štátoch. Pôvodný ekonomický
základ presiahli širšie sociálne dôvody a rozšírili sa na jednej strane na všetky formy diskriminácie
založenej na pohlaví v súvislosti s prácou (prístup k zamestnaniu, prístup ku všetkým úrovniam
odborného poradenstva, pracovné podmienky, členstvo v odborových organizáciách, v kontexte
pracovných miest v súkromnom alebo verejnom sektore) a na širokú škálu dôvodov diskriminácie
uvedených v článku 13 Amsterdamskej zmluvy (1999), ktorými sú rasa, národnosť, viera,
náboženstvo, postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia. Od roku 1975 prijala EÚ niekoľko smerníc
o diskriminácii na základe pohlavia a Európsky súdny dvor vydal v prípadoch takejto diskriminácie
množstvo rozhodnutí.
Rovnosť mužov a žien je jedným zo základných práv a spoločných hodnôt EÚ.
Princíp nediskriminácie (to zn. zákaz akejkoľvek diskriminácie - aj na základe pohlavia) je uvedený
v článku 21 Charty základných práv EÚ. Článok 23 Charty uvádza, že rovnosť medzi ženami a mužmi
musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach, vrátane zamestnania, práce a odmeňovania. Zásada
rovnosti nebráni zachovávaniu alebo prijímaniu opatrení, ktoré ustanovujú osobitné výhody v
prospech menej zastúpeného pohlavia (tento 2. odsek povoľuje teda výnimku zo zásady rovnakého
zaobchádzania prostredníctvom opatrení tzv. pozitívnej diskriminácie).
Európske právne predpisy dotýkajúce sa rovnosti žien a mužov v súčasnosti zahŕňajú:


ustanovenia zmlúv (článok 10 Lisabonskej zmluvy uvádza, že pri vymedzovaní a
uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z
dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie),



ustanovenia smerníc týkajúce sa prístupu k zamestnaniu a príprave naň, k službám, rovnosti
v mzdovom ohodnotení, ochrany materstva, rodičovskej dovolenky, sociálneho
zabezpečenia, zamestnaneckých systémov sociálneho zabezpečenia, dôkazného bremena v
prípadoch diskriminácie,



judikatúru Európskeho súdneho dvora (jurisprudenciu).

Európska komisia zabezpečuje, aby sa právne predpisy EÚ správne transponovali a uplatňovali s
podporou národných orgánov zodpovedných za rovnosť medzi ženami a mužmi.

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni
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FINANCOVANIA P ODPORY UPL ATŇOVANIA RODOVEJ RO VNOSTI

PROGRESS (2007 – 2013) je programom financovania na podporu účinného uplatňovania zásady
rodovej rovnosti a rozšírenia uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti na všetky politiky v EÚ.
Rovnosť žien a mužov presadzuje aj Európsky sociálny fond.

E URÓPSKY

PAKT PRE ROD OVÚ ROVNOSŤ

Európsky pakt pre rodovú rovnosť prijala Európska rada v marci 2006. Pakt vyzýva členské štáty, aby:
bojovali proti rodovým stereotypom na trhu práce, podporovali zamestnanosť žien, zmenšovali
rozdiely medzi mužmi a ženami a žiada ich, aby zvážili ako zabezpečiť, aby ich sociálne systémy boli
priaznivejšie naklonené zamestnanosti žien,
prijali opatrenia na presadzovanie lepšej rovnováhy medzi prácou a osobným životom pre všetkých
(barcelonské ciele týkajúce sa starostlivosti o deti, zariadenia starostlivosti pre iné závislé osoby,
podpora rodičovskej dovolenky),
posilnili riadenie pomocou uplatňovania rodového hľadiska, rozvinuli rodovo rozlíšené štatistiky
a ukazovatele.

P LÁN

UPLATŇOVANIA ROV NOSTI ŽIEN A MUŽOV

(2006 – 2010)

Európska komisia stanovila ako kľúčové priority vo svojom pláne uplatňovania rovnosti žien a
mužov (2006 – 2010) ekonomickú nezávislosť žien a mužov a zosúladenie pracovného, súkromného
a rodinného života. Na dosiahnutie tohto cieľa sa Európska komisia zaviazala sledovať a posilňovať
rodový aspekt v Stratégii pre rast a zamestnanosť, prijať oznámenie zamerané na riešenie rozdielov
v odmeňovaní žien a mužov, podporovať podnikanie žien, podporovať úsilie členských štátov
v zlepšovaní služieb starostlivosti atď.

S TRATÉGIA

ROVNOS TI ME DZI MUŽMI A ŽENAMI NA OBDOBIE

2010-2015

Stratégia uplatňovania rovnosti medzi mužmi a ženami predstavuje pracovný program Komisie,
týkajúci sa rovnosti medzi mužmi a ženami na obdobie rokov 2010 – 2015. Riadi sa prístupom
zameraným na mužov a ženy obsiahnutým v konkrétnych iniciatívach a začleňuje zásadu rovnosti
medzi mužmi a ženami do všetkých politík a činností EÚ (teda rodovú rovnosť), ktorá je
charakteristická pre prácu EÚ s cieľom propagovať rodovú rovnosť.

C HARTA

ŽIEN

Európska komisia v marci 2010 prijala Chartu žien, ktorá obsahuje súbor záväzkov, ktoré sú založené
na dohodnutých zásadách rovnosti žien a mužov. Cieľom tejto charty je:


podporiť rodovú rovnosť na trhu práce a rovnakú ekonomickú nezávislosť pre ženy a
mužov, a to najmä prostredníctvom stratégie Európa 2020;



podporiť dodržiavanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej
hodnoty, a to najmä prostredníctvom spolupráce s členskými štátmi zameranej na významné
zníženie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov v priebehu najbližších piatich rokov;



podporiť rodovú rovnosť v rámci rozhodovania prostredníctvom stimulačných opatrení EÚ;



podporiť ľudskú dôstojnosť a nedotknuteľnosť a navždy odstrániť násilie založené na
rodovej príslušnosti prostredníctvom komplexného rámca;



podporiť rodovú rovnosť aj za hranicami EÚ prostredníctvom nastoľovania tejto otázky v
rámci medzinárodných vzťahov a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami.
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Z ÁKLADNÁ

ŠTRUKTÚRA EURÓPSKEJ POLITIKY Z AMERANEJ NA ROVNOSŤ
MUŽOV A ŽIEN
Európska politika v oblasti rovnosti mužov a žien sa v súčasnosti orientuje vo všeobecnosti na
nasledujúce okruhy problémov:




oblasť rovnosti mužov a žien v profesionálnej oblasti, ktorá zahŕňa nasledujúce oblasti:
o

rovnosť v odmeňovaní,

o

prístup k zamestnaniu a rovnaký prístup v sociálnej oblasti,

o

zosúladenie pracovného a rodinného života,

o

sexuálne obťažovanie v zamestnaní,

o

dôkazné bremeno v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia,

uplatňovanie rodového hľadiska v jednotlivých politikách (Gender mainstreaming ),
o

uplatňovanie rodového hľadiska v štrukturálnych fondoch ,



vyvážená účasť mužov a žien v rozhodovacích procesoch,



boj proti násiliu na ženách.

Účasť a rozhodovanie – tento rozmer zahŕňa zastúpenie a účasť žien v rozhodovacích procesoch tak
na politickej ako aj ekonomickej úrovni. Politická úroveň zahŕňa rovnú účasť a zastúpenie žien
v spoločenských systémoch a na miestnych rozhodovacích procesoch, vrátane volieb. Rozhodovanie
na ekonomickej úrovni súvisí s postupom od vzdelávania a školenia k pracovnému životu, vrátane
aspektov prijímania zamestnancov a kariérneho rastu.

E URÓPSKA

CHARTA ROVNO STI ŽIEN A MU ŽOV NA MIESTNEJ ÚROVNI

Rada európskych obcí a regiónov spoločne s viacerými partnermi pripravila (2005-2006) Európsku
chartu rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni. Je určená miestnym a regionálnym samosprávam v
Európe. Vyzýva európske miestne a regionálne samosprávy, aby chartu podpísali a formálne prijali
verejný záväzok týkajúci sa princípu rovnosti žien a mužov a uviedli ho do života v regióne v rámci
svojej pôsobnosti. Projekt podporila Európska komisia prostredníctvom piateho Akčného programu
Spoločenstva za rovnosť žien a mužov.
V Charte sú vymedzené základné princípy pre činnosť miestnych a regionálnych samospráv:


Rovnosť mužov a žien predstavuje základné právo.



Pre zabezpečenie rovnosti žien a mužov je treba čeliť kolektívnej diskriminácií
a znevýhodňovaniu.



Rovnomerná účasť žien a mužov v rozhodovacích procesoch je predpokladom demokratickej
spoločnosti.



Odstránenie rodových stereotypov je základom pre dosiahnutie rovnosti žien a mužov.



Zapracovanie rodového hľadiska do všetkých činností miestnej a regionálnej samosprávy
napomôže rovnosti žien a mužov.



Východiskové akčné plány a programy sú potrebnými nástrojmi na dosiahnutie rovnosti žien
a mužov.

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni
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1.3 R ODOVÉ

SYSTÉMY A ICH VPLYV NA ZOSÚLAD ENIE PRACOVNÉHO
A RODINNÉHO ŽIVOT A
Rodové rozpočtovanie v kontexte EÚ, rovnako ako aj v iných častiach sveta, odráža rôzne prístupy a
výsledky, ako aj celú škálu aktérov zapojených do rôznych iniciatív. Rozvinutejšie ekonomiky
nastoľujú rôzne výzvy na dosiahnutie rovnosti žien a mužov a na ochranu práv žien. V publikácií
OECD5, zaoberajúcej sa myšlienkou vzájomného vzťahu medzi rodovou rovnosťou a hospodárskym
rastom, dospeli autori k významným záverom: „Rodová rovnosť posilňuje dlhodobý hospodársky
rozvoj. Toto tvrdenie nie je nepremyslené, ale je založené na novej analýze vzájomného vzťahu medzi
mierou pôrodnosti a postojov k rodovej rovnosti v mnohých krajinách.“ Z uvedenej analýzy
vyplynulo, že viac tradičných rodinných štruktúr v moderných ekonomikách čelí chronicky nízkej
miere pôrodnosti, zatiaľ čo v krajinách, kde je rodová rovnosť na pracovisku rozvinutá vo väčšej
miere, má miera pôrodnosti naopak pozitívny vývoj.“ V skutočnosti, krajiny ako Španielsko, Rakúsko,
Nemecko alebo Poľsko s tradičnými rodinnými hodnotami majú nižšiu mieru pôrodnosti ako krajiny,
kde je vyššia úroveň spolupodieľania sa na opatrovateľskej práci, podpora zamestnávania žien
a/alebo poskytovanie vyššej úrovne verejnej starostlivosti6 (napríklad Švédsko, Fínsko, Nórsko,
Dánsko).
Otázka zosúladenia pracovného a rodinného života je v kontexte EÚ v posledných rokoch čoraz
diskutovanejšou témou, a to v dôsledku zmien v charaktere a požiadavkách práce a zmien
v rodinných štruktúrach. Prejavujúca sa miera globalizácie, rýchle tempo technologického rozvoja,
starnutie populácie v spojitosti s nárastom miery zamestnanosti žien a prijatými lisabonskými cieľmi
EÚ v oblasti účasti žien na trhu práce, vyvolávajú potrebu organizačných zmien a vyššej miery
flexibility. Tieto faktory majú vplyv tak na pracujúcich, ako aj prosperitu firiem. Z uvedeného vyplýva,
že zosúladenie práce a rodiny je predmetom záujmu politík na európskej úrovni, národných vlád, ako
aj kolektívneho vyjednávania.
Odlišná miera zabezpečenia sociálnej starostlivosti štátom, trhom a rodinou je výsledkom procesov
hlboko zakorenených v historickom vývoji jednotlivých krajín, ktoré sa vyznačujú spoločnými
tendenciami v rámci jednotlivých systémov sociálneho štátu. Popri historickej trajektórii sa však
objavujú určité faktory, ktoré vyvolávajú konvergenčné a divergenčné tendencie v národných
politikách a systémoch sociálneho štátu. Na jednej strane sú to globalizačné procesy, ktoré
homogenizujú podmienky a rámec pri tvorbe politík, pričom určitý stupeň štandardizácie medzi
jednotlivými krajinami sa presadzuje aj na nadnárodnej úrovni. Európska únia vytvorila veľké
množstvo predpisov a odporúčaní súvisiacich so zosúladením práce a rodiny a vo všeobecnosti
rodovou rovnosťou, ktoré determinujú tvorbu politík na národnej úrovni. Na druhej strane,
divergentné tendencie sa naďalej prejavujú v podobe špecifických charakteristík a inštitucionálneho
usporiadania sociálneho štátu a rodových systémov, ktoré majú dopad na rozvoj politík súvisiacich
so zosúladením práce a rodiny.
V tabuľke na nasledujúcej strane sú zobrazené rôzne modely systémov daňového zvýhodnenia
zahrňujúce filozofiu opatrovateľskej práce. Oblasť výdavkov a príjmov odzrkadľuje rôzne dopady v
závislosti od toho, podľa akých modelov deľby starostlivosti sa postupuje jednotlivých krajinách.
Korporatívny model podporuje zosúladenie práce a rodiny. Štát má v určitej miere zodpovednosť
za rodiny a podporu zabezpečuje formou dotácií a daňových úľav. Ženy nesú hlavnú zodpovednosť za
starostlivosť o rodinu. Účasť žien na trhu práce je stredná až nízka. Práca na čiastočný úväzok ako
zdroj dodatočných príjmov je jedným zo spôsobov prístupu žien na trh práce. Ženy majú tendenciu
opúšťať pracovný trh v období materstva a výchovy dieťaťa.
Liberálny model zahrňuje model voľby medzi platenou prácou a rodinou. Reprodukcia má často
negatívne dopady na profesionálnu kariéru žien, pokiaľ ide o dosah na ich príjmy a sociálne práva.
Napriek tomu, že existuje vysoká miera zamestnanosti žien, zároveň sa tu prejavuje tendencia
k odchodu z pracovného trhu z dôvodu materstva a starostlivosti o deti. Na druhej strane, nízka

5
6

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1664/Does_gender_equality_spur_growth_.html
Elizabeth Villagómez: Gender Budgeting in the EU http://www.genderbudget.it/doc/GenderBudgetingEU.pdf
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miera nezamestnanosti a pracovná flexibilita vytvárajú priestor pre plynulý prechod medzi plateným
a neplateným zamestnaním. Z ideologického hľadiska, štát nezabezpečuje podporu rodín, okrem
výnimočných prípadov. Štát poskytuje len obmedzenú finančnú podporu v prípade odchodu žien
z pracovného trhu z dôvodu starostlivosti o dieťa a domácnosť.
T ABUĽKA 1 T YPOLÓGIA RODOVÝCH SYSTÉMOV
Hlavné črty

Lokalizácia
Model zosúladenia
Ideológia

Živiteľská úloha
muža (tradičný)
(Male breadwinner
or General Family
Support)

Kontinentálna
Európa
kombinácia
Deľba práce
Manžel = zarábajúci
Manželka =
starostlivosť o
rodinu

Rozdelenie
rodových úloh alebo
trhovo-orientovaný
(Separate Gender
Roles or Market
Oriented )
Anglosaské krajiny

voľba
Flexibilná deľba práce
Manžel = zarábajúci
Žena = ½ zarábajúca/
opatrovateľka

Nárok

Rozdielny medzi
manželmi

Diferencovaný podľa
rodovej roly

Základ nároku

Princíp podpory

Príjemca dávky

Hlava domácnosti +
príplatky na
nezaopatrené osoby

Zdanenie

Spoločné zdanenie
Odpočet na
nezaopatrené osoby
Priorita na hlavný
príjem živiteľa
Flexibilita pre
dodatočné prímy

Zodpovednosť na
rodine
Muži ako živitelia
rodiny
Ženy ako
opatrovateľky
Spoločné zdanenie
Odpočet na
nezaopatrené osoby
Segmentované
Full time/part-time

Politiky
zamestnanosti

Zarábajúcivychovávajúci alebo
dvojkariérový

Zmiešaný

Škandinávske krajiny

Stredozemie

kontinuita
Spoločné úlohy
Otec = opatrovateľzarábajúci
Matka =
opatrovateľkazarábajúca
Rovnaký
Občianstvo alebo
povolenie na pobyt
Individuálne

voľba bez podpory
„Nejasná“ deľba
práce
Otec = zarábajúci
Matka =
opatrovateľka
/zarábajúca
Rozdielny medzi
manželmi a
pracovníkmi
Princíp pod-pory/
potreby
Individuálne

Oddelené zdanenie
Rovnaké daňové úľavy

Individuálne
minoritné odpočty

Zamerané na obe
pohlavia
Full time/part-time
Verejný/súkromný
sektor
Vysoká
Vysoká miera
kontinuity
Práca na čiastočný
úväzok (dlhodobé
zamestnania)

Dualistický základ

Slabá
zainteresovanosť
štátu
Neplatená

(Individual earnercarer or dual earner)

Účasť žien na
pracovnom trhu

Stredná/nízka
Vysoká miera
prerušenia účasti na
trhu práce
Práca na čiastočný
úväzok (krátkodobé
zamestnania)

Stredná/vysoká
Vysoká miera
prerušenia účasti na
trhu práce
Práca na čiastočný
úväzok (krátkodobé/
strednodobé
zamestnania)

Oblasť starostlivosti

Čiastočná
zainteresovanosť
štátu
Platení opatrovatelia
v domácnosti

Slabá
zainteresovanosť štátu

Silná zainteresovanosť
štátu

Platení opatrovatelia v
domácnosti

Korporatívny/
konzervatívny

Liberálny

Platení opatrovatelia
v domácnosti a mimo
domácnosti
Sociálnodemokraticky

Opatrovateľská
práca
Politický smer

(“Gathering
breadcrumbs”)

Neflexibilné
usporiadanie
Nízka
Vysoká miera
kontinuity
Práca na plný
úväzok

Korporatívnoľavicový

Zdroj: LEÓN, M. (2002), Reconciling work and family: Impact on Gender and Family, based on
Sainsbury (1999), Trifiletti (1999), León (2000) and Daly (2000).
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Sociálno-demokratický systém sa v najväčšej miere približuje k skutočnému zosúladeniu práce
a rodiny. Vzhľadom na silný dôraz na prácu na plný úväzok pre mužov aj ženy, škandinávske krajiny
sú reprezentované vysokou mierou zamestnanosti žien a vysokou mierou kontinuity (neprerušenia
účasti na trhu práce). Vo všeobecnosti, ženy neopúšťajú pracovný trh z dôvodu materstva.
Zosúladenie rodiny a práce je považované za sociálnu a verejnú záležitosť, z čoho vyplýva veľký
dôraz na zabezpečenie verejných služieb pre starostlivosť o deti, zavedenie otcovskej dovolenky
a striedavej starostlivosti o deti. Zároveň je pre uvedený model typická vysoko ohodnotená
dovolenka v porovnaní s väčšinou európskych krajín. Napriek tomu, tu však existujú modely
segregácie žien a mužov na pracovnom trhu.
Pre model, ktorý sa uplatňuje v krajinách južnej Európy, je charakteristická nejednoznačnosť
v jeho kategorizovaní. Charakteristickou črtou modelu je, že v rámci rodiny jednotlivci získavajú
nízke príjmy z rôznych zdrojov. Z uvedeného dôvodu je pre neho príznačný názov tzv. zmiešaný
model. Ide o rôzne typy dávok a príjmov plynúcich z formálnej aj neformálnej ekonomiky. Zatiaľ čo
žiaden z týchto zdrojov sám o sebe nestačí na zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne, ako celok
môžu predstavovať primeraný príjem. Z tohto dôvodu, sociálny štát nie je založený na princípe
striktnej deľby práce medzi mužmi a ženami, ale predovšetkým na nejasnom vymedzení, pričom
hlavný príjem je zabezpečovaný mužom a je dopĺňaný príjmom ženy, s úsilím o udržanie práce na
plný úväzok. Rodina zohráva kľúčovú úlohu, hoci neformálne, a možno konštatovať, že rodina
vystupuje tzv. „v tieni“, keďže neexistuje žiadny explicitne stanovený rodinný program. Štát uznáva
tieto neformálne dohody, avšak nevyplýva z toho zodpovednosť za zabezpečenie určitého príjmu pre
podporu rodiny. Avšak, na rozdiel od liberálneho systému, obmedzené štátne intervencie
v rodinných otázkach nie sú ideologicky motivované, ale sú dôsledkom nízkej politickej a sociálnej
relevantnosti a priority v podmienkach obmedzených verejných zdrojov. Výsledkom je nízka miera
zamestnanosti žien a nízka miera pôrodnosti. Flexibilné pracovné úväzky, ktoré sa v mnohých
krajinách stali kľúčové pre prístup žien k zamestnaniu, sú v krajinách južnej Európy takmer
nerozvinuté. Vzhľadom na nedostatok opatrení na podporu zamestnanosti žien, miera zamestnanosti
sa zvyšuje vďaka neformálnej rodinnej podpore a individuálnych stratégií. V prípade mladých
matiek, má strategický význam podpora príbuzných (rodičia mladých matiek).
Uvedené analýzy sociálnych systémov môžu byť užitočné v tom zmysle, že pomáhajú identifikovať
inštitucionálne usporiadania, ktoré sú vo väčšej miere (alebo v menšej) pripravené zaoberať sa
účasťou žien na trhu práce a jej prejavujúcimi sa dôsledkami na rovnováhu medzi platenou a
neplatenou prácou. Možno konštatovať, že aj keď v rôznej miere, ale naďalej existujú niektoré
spoločné črty medzi jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o prístup žien na trh práce a charakter ich
účasti. Napríklad, spoločné črty v oblasti zamestnanosti žien sa objavujú vo flexibilných pracovných
podmienkach (ženy pracujú na čiastočný pracovný úväzok v oveľa väčšej miere ako muži vo všetkých
krajinách), v zamestnanosti žien prevažne v sektore služieb a pracovných miest s nízkym mzdovým
ohodnotením. Tieto spoločné črty nadobúdajú osobitný význam v rámci komplexného chápania
postindustriálnej ekonomiky.
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2. V ÝZNAM RODOVÉHO PRÍST UPU Z ROZVOJOVÉHO HĽADISKA
Rodová otázka získala reálny rozmer v rámci koncepcie ľudského rozvoja, pretože pretrvávajúce
nerovnosti a obmedzené schopnosti žien z hľadiska výkonnosti spomaľujú rozvoj. Rozvoj nie je
možný bez integrácie a posilnenia postavenia žien v politickom, hospodárskom, sociálnom a
kultúrnom procese. Rodová otázka je úzko spojená s otázkou boja proti chudobe, ktorá sa viaže na
ženskú populáciu. Počas štvrtej svetovej konferencie o ženách v Pekingu v r.1995 sa rozvíjal rodový
prístup a rozvoj. Tento koncept preukázal, že hospodárska a sociálna politika sa rôznym spôsobom
dotýka mužov a žien a celý proces rozvoja je nimi ovplyvnený, a rovnako aj ich vzťahmi. Priniesol
osobitný záujem o vplyv politík a programov na jednotlivcov v závislosti od rodu a sociálnoekonomických charakteristík. Na konferencii v Pekingu sa vlády zaviazali k integrácii rodovej
problematiky do procesu vypracovávania politík a plánovania rozvoja a do procesov implementácie a
hodnotenia týchto politík a programov.
Rodová problematika je významnou dimenziou ľudského rozvoja a z toho vyplývajú nasledujúce
kľúčové závery:


Ženy sú v porovnaní s mužmi znevýhodnenou skupinou v každej spoločnosti, a to z hľadiska
blahobytu (vzdelávanie, zdravie, príjmy, atď.), prístupu k výrobným prostriedkom a ich
kontrole, ako aj z hľadiska práv.



Odlišnosť potrieb žien a mužov v každej spoločnosti vyplýva aj z ich odlišných úloh
a zodpovednosti, ktoré napĺňajú v rodine a v spoločnosti a z nerovného prístupu žien
k zdrojom a ich kontrole.

Táto inferiórna situácia menejcennosti je prekážkou pre rozvoj, pretože obmedzuje šance
a príležitosti pre polovicu populácie a spomaľuje jej rozvoj. To znamená, že rozvoj nemožno
dosiahnuť bez integrácie žien do politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych procesov.
Rozvoj predstavuje jedno z ľudských práv, ktoré si vyžaduje realizáciu súčasne štyroch
nevyhnutných podmienok7 :


produktivita (štát podporuje podmienky, ktoré umožnia jednotlivcom zvýšiť svoju
produktivitu, napr. vzdelávanie),



sociálna spravodlivosť alebo rovnosť (ľudia by mali mať rovnaké príležitosti pre rozvoj),



udržateľnosť (je zárukou pre ľudské bytosti ťažiť z príležitostí rozvoja bez obetovania
záujmov budúcich generácií),



rozhodovanie (táto zásada je založená na zapojení občanov do rozhodovacieho procesu a na
ich účasti na formulovaní a uskutočňovaní politiky).

Otázka vzťahu rodu a rozvoja sa zameriava na sociálne vzťahy, role mužov a žien, ich diferenciáciu,
na ich vzájomné vzťahy a rôzne vplyvy, ktoré na ne majú jednotlivé politiky a programy. Táto otázka
má tri charakteristiky8:
1.

diskriminácia alebo nerovnosti ako nedocenenie úsilia a práv žien v rozvoji,

2.

neviditeľnosť ženskej práce ako neuznanie účasti žien na rozvoji, ktorá sa uskutočňuje
vďaka ich práci v oblasti starostlivosti a reprodukcie, to znamená času a energie, ktorú vo
všeobecnosti vynakladajú v prospech svojej rodiny a spoločnosti,

3.

rozdiely ako rozdiely medzi ženami a mužmi v jednotlivých oblastiach rozvoja.

Tento nový prístup zdôrazňuje diferencovaný spôsob, akým sa hospodárske a sociálne politiky
dotýkajú mužov a žien, a tiež význam rozdielov medzi ženami a mužmi ako spôsobu vnímania

7

Itissal publicité–Rabat: Intégration de la dimension genre dans la planification et l'élaboration du budget.
Manuel 2006
8

Tamtiež
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chudoby, vzdelania, životného prostredia a občianstva ako súčasti rodového hľadiska. Teórie
vzťahujúce sa k rodu ako konceptu a kategórie sociologickej a antropologickej analýzy existovali ešte
pred koncom 70. rokov 20. stor. Výskum v oblasti analýzy rozvojovej politiky zdôraznil obmedzenie
paradigmy integrácie žien do kontextu rozvoja. Prístup, ktorý neberie do úvahy sociálne vzťahy
medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach, je prekážkou aj pre celkový rozvoj. Je potrebné
porovnávať postavenie mužov a žien aj s ohľadom na ich mocenské vzťahy a na pôvod rozdielov.
Otázka rovnosti nemôže ignorovať sociálne rozdiely medzi ženami a mužmi. Tento prístup je
obzvlášť dôležitý vzhľadom na vplyv politík a programov na jednotlivcov na základe ich pohlavia a
sociálno-ekonomických charakteristík. Nová koncepcia rozvoja sa neobmedzuje len na problematiku
diskriminácie žien a rodové nerovnosti ako špecifickej zložky rozvoja. Tento koncepčný posun ku
gender mainstreamingu zdôrazňuje dôležitosť vzťahov medzi ženami a mužmi. To kladie dôraz aj na
inštitucionálnu reštrukturalizáciu a prijatie stratégie založenej na systematickom zohľadňovaní
rodových sociálnych vzťahov štrukturujúcich usporiadanie spoločnosti a tiež na zohľadňovaní
diferenciácií, ktoré vedú k rozvoju programov.
Rodová rovnosť je podľa prístupov Rozvojového fondu OSN pre ženy z rôznych dôvodov priamo
spojená s udržateľným rozvojom:


je nevyhnutná pre dosiahnutie ľudských práv pre všetkých,



umožňuje rovnaké príležitosti, práva a povinnosti pre všetkých a vo všetkých oblastiach
každodenného života,



umožňuje všetkým rovnaký prístup k vzdelaniu, získanie finančnej nezávislosti, zdieľanie
rodinných povinností a odstránenie foriem nátlaku, zastrašovania a násilia,



umožňuje všetkým robiť rozhodnutia s pozitívnym vplyvom na ich zdravie a bezpečnosť a na
ich rodinných príslušníkov.

Toto úsilie o rovnosť začalo nový proces zmien, ktorý k rozvoju pripojil tak zavedenie nových
prístupov vrátane rodovej sociálno-ekonomickej analýzy podľa pohlavia, ako aj prispôsobenie
spôsobov plánovania, programovania a rozpočtovania.
Medzi stratégie, ktoré integrujú rodový aspekt do rozvoja patria tzv. genderizácia a stratégia gender
mainstreamingu.

2.1 G ENDERIZÁCIA
Tzv. genderizácia, ktorá vyplynula z Pekinskej platformy, je definovaná ako proces, pri ktorom
rozhodnutia (politika, plán, rozpočet, program alebo projekt) sú podrobené rodovo citlivej analýze.
Jej vplyv predstavuje cielené zlepšenie životných podmienok obyvateľov. Rodová dimenzia sa musí
stať ústredným záujmom na všetkých úrovniach analýzy a jednotlivých rozhodnutí s cieľom
zabezpečiť efektívnosť zavedených stratégií. Je dôležité načrtnúť stratégiu, ktorá presahuje úzky
ekonomický pohľad, a stanovuje demokratický cieľ, ktorého realizácia rovnosti medzi mužmi a
ženami je predpokladom na dosiahnutie cieľov rozvoja. Tento koncept našiel svoje vyjadrenie
v gender mainstreamingu. Genderizácia však môže zahŕňať aj iné politiky zavádzania rovnosti
pohlaví (napríklad prax presadzovania rovnostárstva).
Genderizácia rozpočtu môže byť definovaná ako druh analýzy vplyvu alokácie zdrojov na využívanie
času žien, mužov, dievčat a chlapcov. Je súčasťou koherentného komplexu integrujúceho prístup,
ktorý sa usiluje o spravodlivosť a rovnosť prostredníctvom koordinácie medzi politikami,
programami a rozpočtom. Integruje rodovú analýzu do celého procesu programovania a realizácie
rozpočtu. Cieľom tohto prístupu je posilnenie väzby medzi zdrojmi a dosiahnutie žiaducich cieľov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Je potrebné dať jasné odpovede na rad otázok týkajúcich sa
rozvoja týchto politík v rámci požiadavky dobrého vládnutia. Genderizácia je inovatívny koncept
a presahuje konvenčný koncepčný a analytický rámec, a prináša synergiu spojenú s rozpočtami.
Otázkou je vplyv príjmov a verejných výdavkov nielen na makroekonomickú rovnováhu, ale aj na
sociálny a hospodársky rozvoj, a napríklad na chudobu a nerovnosti z rodového hľadiska.

24

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni

Rodové rozpočtovanie podľa Rady Európy znamená aplikáciu gender mainsteamingu do
rozpočtovacích procesov, menovite posudzovanie rozpočtov z hľadiska rodu, zahrnutie rodovej
optiky do všetkých úrovní týchto procesov a reštrukturalizovanie príjmov a výdavkov s ohľadom na
rodovú rovnosť.

2.2 G ENDER

MAINSTREAMING

S konceptom rovnosti príležitostí mužov a žien je úzko spojený tzv. gender mainstreaming. Bol
formulovaný ako inovatívna koncepcia a je výsledkom rozpracovania Pekinskej akčnej platformy
v rámci jednotlivých politík.
Vo všeobecnosti sa gender mainstreaming považuje za stratégiu na presadzovanie rodovej
rovnosti vo vývoji politiky vo všetkých fázach jej realizácie a hodnotenia, a jej praktické
uplatňovanie prispieva k zvýšeniu rovnosti a spravodlivosti medzi ženami a mužmi v
spoločnosti.
Osobitný prínos gender mainstreamingu spočíva v posilnení demokracie a sociálnej spravodlivosti,
a tým aj novej kvality sociálnej a spoločenskej inovácie. Existuje viacero definícií gender
mainstreamingu.
Európska komisia prijala prístup uplatňovania rodového hľadiska v roku 1996 ako doplnok svojej
politiky rovnosti príležitostí. Chápe ho ako integrovaný prístup, pretože uplatňovanie rodového
hľadiska sa neobmedzuje len na presadzovanie rovnosti pri implementácii špecifických opatrení na
pomoc ženám, ale aj na mobilizáciu všetkých všeobecných politík a opatrení na konkrétny účel
dosiahnutia rovnosti, takým spôsobom, že už vo fáze plánovania sa budú aktívne a otvorene
zohľadňovať ich možné účinky na situáciu týkajúcu sa mužov a žien (rodové hľadisko). Znamená to
systematické skúmanie opatrení a politík a zohľadňovanie týchto možných účinkov pri ich definovaní
a realizácii9.
Podľa Rady Európy je uplatňovanie rodového hľadiska možné opísať ako (re)organizáciu,
skvalitnenie, rozvíjanie a hodnotenie procesov politík tak, aby bolo hľadisko rodovej rovnosti
zahrnuté vo všetkých politikách, na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach zainteresovanými
stranami, ktoré sú bežne zapojené do tvorby politiky 10.
Európska komisia zohľadňuje aj ďalší možný spôsob uplatňovania rodového hľadiska, ktorým je
rozlišovanie medzi tromi typmi stratégií rodovej rovnosti: opravovanie, prispôsobovanie a
pretváranie11. Opravovaním sa označujú opatrenia zamerané na zavedenie formálnej rovnosti medzi
mužmi a ženami (sem patria právne predpisy v oblasti rovnakého zaobchádzania, mechanizmy na
zabezpečenie presadzovania práva). Patrí medzi najstaršie stratégie v tejto oblasti. Prispôsobovanie
vychádza z toho, že rovnaké zaobchádzanie nevedie automaticky k rovnakým výsledkom, a preto sa
môžu uplatňovať špecifické opatrenia a možnosti pre ženy. Pretváranie predpokladá, že na
zavedenie rodovej rovnosti je potrebné pretvorenie inštitúcií a organizácií.

9

European Commission: Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and
activities KOM(1996) 67 konečné znenie
10

Rada Európy: Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of good
practices. Štrasburg, 1998
11

Rees, T.: Social exclusion and equal opportunities In: International Planning Studies, 1469-9265, Volume 3,
Issue 1, 1998, s. 15-34
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N A UP LA T Ň O V A N I E R O DO V É HO H Ľ A DI S K A

Manuál Európskej komisie pre Gender mainstreaming (2008) uvádza nasledujúce štyri kroky na
uplatňovanie rodového hľadiska12.
1. Vytvorenie organizačného rámca
Hlavným zameraním v rámci tohto prvého kroku je implementácia, organizácia, budovanie
povedomia o danej otázke a prijatie zodpovednosti. Implementácia a organizácia uplatňovania
rodového hľadiska označuje proces zabezpečenia štrukturálneho a kultúrneho základu pre rovnosť
príležitostí. Zahŕňa to formuláciu cieľov, navrhnutie plánu a rozpočtu a definovanie zodpovednosti
jednotlivých zainteresovaných strán. V súvislosti s rozpočtom je potrebné zabezpečiť dostatočné
zdroje na implementáciu a prípadné využitie osobitného externého odborného poradenstva.
2. Poznávanie rodových rozdielov
Cieľom druhého kroku je popísať rodovú nerovnosť, pokiaľ ide o účasť, zdroje, normy, hodnoty
a práva a zhodnotiť trendy bez zásahu politík, to znamená zhromažďovanie príslušných údajov o
postavení žien a mužov. Popis aktuálnej situácie je základom pre hodnotenie skutočnej (ne)rovnosti
medzi mužmi a ženami a pre stanovenie prioritných oblastí, na ktoré je potrebné sa zamerať.
Monitorovanie situácie v čase poskytuje informácie o trendoch v rodovej (ne)rovnosti. Je dôležité
posúdiť počiatočnú situáciu aj z dynamického a nielen zo statického hľadiska. Účasť sa vzťahuje na
zloženie cieľovej skupiny/populácie politiky podľa príslušnosti k pohlaviu a predpokladá potrebu
zhromažďovať základné informácie. V závislosti od metódy sa môžu rodové rozdiely líšiť, od
pomerne malých až po pomerne veľké. Rodové rozdiely sa môžu vyskytovať aj v prístupe k zdrojom a
v ich rozdeľovaní, ide napr. o čas, priestor, informácie a financie, politickú a hospodársku moc,
kvalifikácie, dopravu, využívanie verejných služieb a pod. Veľký vplyv na rozdelenie zdrojov má
najmä nerovnomerné rozdelenie záväzkov starostlivosti o deti. Normy a hodnoty ovplyvňujú rodové
úlohy, deľbu práce medzi mužmi a ženami a postoje a správanie žien a mužov. Čiastočne sú
zodpovedné aj za nerovnosti v hodnote, ktorá sa prikladá mužom a ženám, alebo mužským, alebo
ženským vlastnostiam. Je veľmi dôležité určiť úlohu opatrení politiky pri upevňovaní sociálnych
noriem a hodnôt, ktoré udržiavajú rodovú nerovnosť. Daňové a príspevkové politiky sa napríklad
často zakladajú na princípe modelu domácnosti s mužom ako živiteľom rodiny. Posun smerom k
individualizovanejším modelom môže mať dôležitú symbolickú hodnotu. Práva sa týkajú priamej
alebo nepriamej diskriminácie na základe príslušnosti k pohlaviu, ľudských práv a prístupu k
spravodlivosti v právnom, politickom a sociálnom a ekonomickom prostredí. V tomto ohľade by sa
tiež mala vziať do úvahy skutočnosť, že aj tam, kde majú ženy rovnaké formálne práva ako muži,
môže nedostatok možností obmedziť ich schopnosť uplatniť si svoje práva na využitie týchto
príležitostí.
3. Hodnotenie vplyvu politiky (gender impact assessment)
Tretím krokom je analýza potenciálneho vplyvu politiky z rodového hľadiska so zreteľom na účasť,
zdroje, posilnenie spoločenských noriem a hodnoty a práva. Dôležitou otázkou účasti je zohľadnenie
kvantitatívnych, ako aj kvalitatívnych hľadísk. V súvislosti s prístupom k zdrojom je rozhodujúce brať
do úvahy nielen dopad na zdroje domácností, ale aj na zdroje jednotlivcov. Pri hodnotení vplyvu
politiky môže byť dôležité rozlišovať medzi konkrétnymi skupinami mužov a žien, napr. skupinami
etnických menšín, rodičmi a bezdetnými, vekovými skupinami, vzdelanostnými skupinami,
regionálnymi skupinami a pod. Okrem toho by dôkladné hodnotenie politiky malo zahŕňať aj jej
nepriame účinky.

Európska komisia: Príručka pre uplatňovanie rodového hľadiska politiky zamestnanosti,
sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany. Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne
záležitosti a rovnosť príležitostí, 2008.
12

26

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni

4. Prepracovanie politiky
Štvrtým krokom je určenie spôsobov, pomocou ktorých by sa politika dala prepracovať tak, aby
podporovala rodovú rovnosť. Ak sa zistí, že politika má negatívny vplyv na rodovú rovnosť, alebo je
všeobecne rodovo neutrálna, je dôležité nájsť spôsob, akým by sa mohla prepracovať tak, aby
podporovala rodovú rovnosť. Potreba prepracovania je mimoriadne dôležitá v prípadoch, keď sú
počiatočné rodové rozdiely veľké a majú veľký dosah na príležitosti v živote žien. Prepracovanie
nemusí nevyhnutne zahŕňať zásadné zmeny 13 (napríklad v podmienkach škandinávskych krajín).
Gender mainstreaming je prierezovým konceptom, pretože integrácia genderovo diferencovaných
aspektov prebieha na štrukturálnej úrovni. Vzhľadom na pretrvávajúce rodové rozdiely vo všetkých
spoločenských sférach, sa politiky môžu zameriavať aj na nasledujúce oblasti (to sa týka tak politík
z národohospodárskeho, ale aj z regionálneho hľadiska – kraje, mestá, obce):

13



zamestnanosť,



odmeňovanie,



pracovný čas,



pozície s vyššou zodpovednosťou,



chudoba a sociálna inklúzia (zdravotná a dlhodobá starostlivosť, dôchodky),



vzdelávanie a výchova / celoživotné vzdelávanie,



zariadenia starostlivosti o deti,



zabezpečenie starostlivosti o ďalšie závislé osoby,



zapojenie do rozhodovania alebo vyššie rozhodovacie právomoci žien,



gender mainstreaming ako inovatívny prístup v organizáciách a vo firmách.

Európska komisia: Príručka pre uplatňovanie rodového hľadiska politiky zamestnanosti, sociálneho
začlenenia a sociálnej ochrany. Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť
príležitostí, 2008.
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3. P OŇATIE RODOVEJ SOCIÁLNO - EKONOMICKEJ ANALÝZY
Rodová sociálno-ekonomická analýza identifikuje potreby, zdroje a obmedzenia regiónu a umožňuje,
aby vplyv metód a nástrojov na vykonávanie analýz z hľadiska rovnosti mužov a žien nadobudol
rozvojový charakter.

3.1 K ONCEPČNÝ

RODOVÝ RÁME C

Pohlavie a rod
Pohlavie a rod majú rôzne významy. Význam tejto diferenciácie má osobitný význam v kontexte
politiky. Pojem pohlavie odkazuje na biologické štruktúry reprodukcie v ľudskom bytí, zatiaľ čo rod
sa týka správania, spoločensky postavených rolí a sociálnej zodpovednosti vnútri danej spoločnosti.
Na rozdiel od pohlavia, ktoré je vrodené, biologicky definované a všeobecne nemenné, rod je získaný,
sociálne definovaný, kultúrny a variabilný v čase. Rod je pojem, ktorý odkazuje na sociálne rozdiely a
sociálne vzťahy medzi ženami a mužmi, ktoré majú tiež vzťah k právam. Tieto rozdiely sú získané,
schopné sa meniť v priebehu času a majú širokú variabilnosť tak v jednotlivých krajinách ako aj
medzi rôznymi kontextami a kultúrami aj v rámci jednej krajiny.
Rodová deľba práce
Rozdelenie platenej a neplatenej práce medzi mužmi a ženami v súkromnom i verejnom živote 14.
Ľudské práva žien
Práva žien a dievčat sú neodcudziteľná, neoddeliteľná a nedeliteľná súčasť všeobecných ľudských
práv a práv jednotlivca, vrátane reprodukčného konceptu.15
Rodové role (úlohy)
Súbor stálych pravidiel konania a správania sa priradené k ženám a mužom16. Stanovujú sa pod
vplyvom rodiny, komunity, školy, náboženských inštitúcií, kultúry, folklóru, tradícií, histórie, médií,
politiky a trhu práce.
Rodové nerovnosti
Rozdiel medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach, pokiaľ ide o mieru účasti, prístupu, práv,
odmeňovania alebo výhod.
Rovnaké (spravodlivé) zaobchádzanie s mužmi a ženami
Rovnosť v zaobchádzaní s mužmi a ženami, ktoré sa prejavuje v rovnosti zaobchádzania alebo
odlišnom zaobchádzaní, ale považovanom za rovnocenné z hľadiska práv, výhod, povinností a
príležitostí.
Rodová rovnosť
Koncept označujúci, na jednej strane to, že každá ľudská bytosť môže slobodne rozvíjať svoje vlastné
postoje a rozhodovať, bez ohľadu na obmedzenia presadzované cez role vyhradené pre mužov a
ženy, a na druhej strane to, že odlišné správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú ctené,
ohodnocované a podporované na rovnakej úrovni17.

14

100 mots pour l'égalité. Glossaire de termes sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Luxemburg:
Európska komisia. Úrad pre vydávanie publikácií EÚ, 1998. ISBN 10 9282826287
15 Tamtiež
16 Tamtiež
17

Tamtiež
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Diskriminácia na základe rodu/pohlavia
Diskriminácia na základe pohlavia predstavuje nespravodlivé alebo nerovnaké zaobchádzanie s
mužmi a ženami na základe ich pohlavia.
Priama diskriminácia na základe pohlavia
Ak sa s osobou zaobchádza menej priaznivo z dôvodu jeho pohlavia 18.
Nepriama diskriminácia na základe pohlavia
Keď sa očakáva, že legislatíva, právne predpisy a zvyklosti majú pravdepodobne neutrálny vplyv na
výrazne vyšší podiel ľudí jedného pohlavia, ale v realite rozdielne zaobchádzanie môže byť nimi
potom objektívne odôvodňované.
Profesionálna segregácia (v zamestnaní)
Koncentrácia žien a mužov v typoch a úrovniach aktivity a rôznych zamestnaniach, alebo ak sú ženy
sú limitované na úzky rozsah zamestnaní (horizontálna segregácia) a nižšiu úroveň zodpovednosti
(vertikálna segregácia)19.Medzi ukazovatele využívané na meranie segregácie patria:


Karmelov a MacLachlanov index (index IP),



index odlišností (index ID),



klasifikácia ženských, zmiešaných a mužských zamestnaní (tripartitná klasifikácia, resp.
Hakimova klasifikácia).

Index IP je bežne využívaný indikátor na sledovanie segregácie v európskej stratégii zamestnanosti.
Vyjadruje sa ako podiel zamestnanej populácie, ktorá potrebuje zmeniť povolanie (odvetvie) pre
rovnomerné rozloženie mužov a žien v jednotlivých profesiách alebo odvetviach. Hodnota indexu sa
pohybuje v rozsahu 0 – 50 %, pričom čím vyššia je hodnota indexu, tým väčšia je miera segregácie. ID
index sa interpretuje obdobne, ale jeho hodnoty sa pohybujú od 0 po 100 %, pretože sleduje zmeny
v zamestnaniach v jednotlivých pohlaviach – u mužov aj u žien. Klasifikácia označuje povolania ako
mužské, ženské a zmiešané takým spôsobom, že povolania s maximálne 25 % podielom
zamestnanosti žien sa považujú za mužské povolania, povolania s minimálne 55 % podielom žien za
ženské povolania a zvyšok tvoria zmiešané povolania. Tento indikátor má prevažne opisný charakter
a je vhodný na sledovanie aktuálneho profilu segregácie a jeho vývoja v čase.
Feminizácia chudoby
Väčší rast incidencie a prevalencie chudoby u žien ako u mužov20.
Rovnosť príležitostí žien a mužov
Absencia prekážok ekonomickej, politickej a sociálnej účasti na základe rodu/pohlavia21.

18

Tamtiež.

19

Tamtiež

20

Tamtiež

21

Tamtiež

22

Tamtiež
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RODOVEJ ROVNO STI

NEROVNOSTI Z HĽADISKA ĽUDSKÉHO RO ZVOJA

Index ľudského rozvoja (The Human Development Index, HDI) je syntetická miera ľudského rozvoja.
Meria priemernú úroveň ľudského v troch kľúčových aspektoch ľudského rozvoja - zdravie, znalosti
a príjem.
Index ľudského rozvoja bol základom pre vytvorenie štatistiky, ktorá predstavuje rámec pre
hospodársky a sociálny rozvoj v jednotlivých krajinách. Stanovuje minimum a maximum pre každú
dimenziu a potom stanovuje, aká je situácia v danej krajine vo vzťahu k iným štátom sveta.
Zložka dĺžka života sa meria indikátorom nádej na dožitie pri narodení.
Zložka vzdelanie sa v súčasnosti meria z hľadiska počtu rokov školskej dochádzky u dospelých vo
veku 25 rokov a starších a z hľadiska očakávaného počtu rokov školskej dochádzky diskontovaných
pre deti v školskom veku. Priemerný počet rokov školskej dochádzky sa odhaduje na základe dĺžky
školskej dochádzky pre každú úroveň vzdelávania.
Zložka slušná životná úroveň sa meria indikátorom hrubý národný dôchodok na obyvateľa v parite
kúpnej sily. Hodnoty indexu ľudského rozvoja sa pohybujú od nuly (najväčší deficit ľudského rozvoja
v danej krajine ) až po jednu (ideálna hodnota, nulový deficit ľudského rozvoja).
Index rodovej nerovnosti (Gender Inequality Index, GII) je navrhnutý na meranie negatívneho
dopadu ľudského rozvoja na hlboké sociálne a ekonomické nerovnosti medzi mužmi a ženami. Je
kompozitným ukazovateľom, ktorý odráža nerovnosti medzi mužmi a ženami v troch dimenziách –
reprodukčné zdravie, nezávislosť a trh práce. Pohybuje sa medzi nulou (keď sú ženy a muži na
rovnakej úrovni) a jednou (keď jeden alebo druhý rod je vo vzťahu k inému znevýhodnený vo
všetkých dimenziách). Dimenzia zdravia je meraná dvoma indikátormi – materská úmrtnosť (počet
úmrtí matiek na 100 000 živo narodených detí) a plodnosť u adolescentov (počet narodených na
1000 žien vo veku 15 – 19 rokov). Dimenzia nezávislosti je tiež meraná dvomi indikátormi –
parlamentná reprezentácia (percentuálny podiel žien v parlamente) a úroveň vzdelania
(sekundárne vyššie). Dimenzia práce je meraná indikátorom miera účasti aktívnej populácie na trhu
práce.
Hodnoty, ktoré Slovensko dosiahlo v indexe podľa jednotlivých dimenzií (v porovnaní s hodnotami
dosiahnutými v Holandsku) sú nasledujúce:
1. Dimenzia zdravia
materská úmrtnosť (počet úmrtí matiek na 100 000 živo narodených detí v SR 6, v Holandsku 6
plodnosť u adolescentov (počet narodených na 1000 žien vo veku 15 – 19 rokov v SR 20,7,
v Holandsku 3,8
2. Dimenzia nezávislosti
parlamentná reprezentácia v SR 19,3 %, v Holandsku 39,1 %
populácia vo veku 25 rokov a viac, ktorá dosiahla sekundárne vzdelanie v SR ženy 80,8 % a muži 87,1
%, v Holandsku ženy 86,3 % a muži 89,2 %
3. Dimenzia práce
Miera účasti aktívnej populácie na trhu práce v SR ženy 61,3 % a muži 76,5 %, v Holandsku ženy 73,4
% a muži 85,4 %
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T ABUĽKA 2 Ľ UDSKÝ ROZVOJ A RODOVÁ NEROVNOSŤ
Index ľudského rozvoja
Zaradenie
krajiny
ľudského rozvoja

podľa

Index rodovej nerovnosti
úrovne

Hodnota

Poradie

Hodnota

1 Nórsko

0,938

5

0,234

2 Austrália

0,937

18

0,296

3 Nový Zéland

0,907

25

0,320

4 USA

0,902

37

0,400

5 Írsko

0,895

29

0,344

6 Lichtenštajnsko

0,891

...

...

7 Holandsko

0,890

1

0,174

8 Kanada

0,888

16

0,289

9 Švédsko

0,885

3

0,212

10 Nemecko

0,885

7

0,240

11 Japonsko

0,884

12

0,273

12 Južná Kórea

0,877

20

0,310

13 Švajčiarsko

0,874

4

0,228

14 Francúzsko

0,872

11

0,260

15 Izrael

0,872

28

0,332

16 Fínsko

0,871

8

0,248

17 Island

0,869

13

0,279

18 Belgicko

0,867

6

0,236

19 Dánsko

0,866

2

0,209

20 Španielsko

0,863

14

0,280

21 Hong Kong, Čína

0,862

...

...

22 Grécko

0,855

23

0,317

23 Taliansko

0,854

9

0,251

24 Luxemburg

0,852

24

0,318

25 Rakúsko

0,851

19

0,300

26 Veľká Británia

0,849

32

0,355

27 Singapur

0,846

10

0,255

28 Česká republika

0,841

27

0,330

29 Slovinsko

0,828

17

0,293

30 Andora

0,824

...

...

31 Slovensko

0,818

31

0,352

Veľmi vysoký ľudský rozvoj

Zdroj: Svetová správa o ľudskom rozvoji, 2010
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PRÍSTUPY K FORMULOVANIU IN DIK ÁTOROV RODOVEJ ROVNO STI

Za účelom porovnania stavu rodovej rovnosti bolo potrebné vytvoriť ukazovatele, ktoré by
porovnávali čo najvernejšie skutkový stav v jednotlivých štátoch, resp. regiónoch. Počas posledných
desaťročí vzniklo niekoľko viac či menej používaných indikátorov sledovania stavu a vývoja v oblasti
rodovej rovnosti resp. rodovej citlivosti. Okrem ukazovateľov vymedzených v časti 3.2.1 uvádzame
ďalšie indikátory používané pri medzištátnom porovnávaní rodovej rovnosti, ako aj návrhy resp.
modifikácie, ktoré naznačujú akým vývojom by sa mali samotné indikátory vyvíjať.
Používanými indikátormi v oblasti rodovej rovnosti sú aj:
Index GAPS požívaný Medzinárodnou organizáciu práce, ktorý sa zameriava na dodržiavanie práv
pracujúcich. Problémom daného indexu je jeho zložitosť, pričom sa nezaoberá podrobným
dodržiavaním práv na rodovom základe.
Zoznam volebných kvót pre ženy organizácie IDEA International.
Štatistické údaje Dánskeho inštitútu pre ľudské práva, ktorý monitoruje opatrenia vlád v oblasti
zamestnanosti žien.
Štatistiky o počte žien v parlamentoch národných a lokálnych vlád vedené Medziparlamentnou
úniou.
Z hľadiska merania konštrukcie sociálnych vzťahov medzi pohlaviami by sa za vhodný mohol
považovať prístup používaný Švédskou štatistickou agentúrou. Prístup slúži na tvorbu návrhov
v oblasti hospodárskeho života. Tento prístup vystihuje nasledujúci princíp v podobe vzorca:
príčiny problémov
následky a účinky
Príčiny problémov je možné rozčleniť do nasledujúcich kategórii spolu s jednotlivými vstupnými
indikátormi:
Rodová segregácia pri výučbe


Populácia nad 15 rokov podľa stupňa vzdelania a veku



Populácia s ukončeným tretím stupňom vzdelania podľa učebného odboru a veku



Výstupy z vysokých škôl (tretí stupeň vzdelania) podľa učebných odborov



Ekonomicky aktívna populácia podľa úrovne vzdelania a veku

Nerovnomerné rozdelenie povinností v domácnosti


Čas pripadajúci na platenú a neplatenú prácu podľa rodinného stavu



Čas pripadajúci na rôzne aktivity neplatenej práce podľa rodinného stavu s ohľadom na stav
a počet detí, resp. bezdetnosť

Zamestnaná populácia podľa rodinného stavu a veku


Zamestnaná populácia podľa rodinného stavu, počtu a veku detí



Reprodukčná úloha žien



Ekonomicky aktívna / neaktívna populácia podľa rodinného stavu a počtu detí



Zamestnaná populácia, ktorá opúšťa trh práce po narodení dieťaťa



Zamestnaná populácia na materskej dovolenke
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Následky a účinky sú taktiež členené do kategórií:


Mzdové rozdiely



Mzdy podľa zamestnania



Mzdy podľa odvetvia



Mzdy v súkromnom a verejnom sektore

Rozdielne kariérne príležitosti


Zamestnaná populácia podľa kariérnej pozície



Zamestnávatelia podľa odvetvia a veľkosti podniku

Rozdielne úlohy pri rozhodovaní


Zamestnaná populácia podľa kariérnej pozície



Zamestnaná populácia podľa kariérnej pozície vo verejnom/súkromnom sektore



Členovia a funkcionári odborov



Vyšší štátni úradníci ministerstiev

Tak ako aj oblasť rodovej rovnosti prechádza vývojom, tak sa aj samotné indikátory tejto
problematiky vyvíjajú, aby čo najlepšie zachytili a vyjadrovali skutkový stav, boli efektívnejšie a
užívateľsky prístupnejšie - použiteľnejšie. So zmenou indikátorov úzko súvisí nedostatočnosť rodovo
členených primárnych štatistických dát. Rodové členenie by malo byť súčasťou celého štatistickoanalytického procesu. Nedodržiavanie tohto základného faktu je jedným z hlavných problémov pri
tvorbe nových indikátorov a tým pádom nových podporných nástrojov vládnych politík. Ďalším
argumentom pri tvorbe nových resp. zmene súčasných indikátorov rodovej rovnosti a následne
implementácie do podporných politík, je prehodnotenie statusu a poslania jednotlivých pohlaví
v ekonomickom cykle. Ako príklad môže slúžiť porovnanie platov mužov a žien, pričom sa do úvahy
neberie možnosť pomerných príjmov z čiastočných pracovných úväzkov. Oblasťou, ktorá je často
mimo indikátorov ako aj samotných analýz je substitúcia pracovného a teda zárobkovo činného času,
časom stráveným výchovou detí, ktorú vo väčšine prípadov zabezpečujú ženy (pričom táto práca nie
je platená; často nevstupuje do štatistík) pričom má veľký vplyv na výkonnosť ekonomiky
v strednodobom a dlhodobom horizonte.
V procese zmien indikátorov prichádza k posunu ich lepšej využiteľnosti, pričom samotné
ukazovatele sú formalizované v rámci princípu „vstupy – výstupy –výsledky - účinky“. Príklad
návrhov zmenených resp. novovytvorených ukazovateľov v jednotlivých oblastiach uvádzame
v prílohách 3,4 a 5.
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SOCIÁLNO - EKONOMICKÁ ANALÝZA

RODOVÁ ANALÝZA
Podľa Európskej komisie sa rodové analýzy zameriavajú na štúdium rozdielov v podmienkach,
potrebách, miere účasti, prístupe k zdrojom, rozvoju a k riadeniu aktív, na rozhodovacie právomoci a
na obraz žien a mužov vo vzťahu k úlohám, ktoré sú im pripisované na základe ich pohlavia.
Rodová analýza je nástrojom, ktorý umožňuje hodnotiť prípadné potreby rôznych žien a mužov
(najmä pokiaľ ide o prístup k výrobným faktorom a k zdrojom a ich kontrole) a obmedzenia a
špecifické príležitosti, resp. stratégie prežitia. Táto analýza zahŕňa praktické potreby žien a mužov so
zreteľom na zlepšenie ich životných podmienok a na ich strategické záujmy, a to najmä s cieľom
zlepšiť postavenie žien v spoločnosti a vývoj smerom k viac spravodlivej spoločnosti.

V ÝV O J

R Á M CA R O DO V E J A N A L Ý ZY

Počas predchádzajúceho obdobia vzniklo veľa rámcov rodovej analýzy, ktoré odrážali diverzitu
prístupov, vlastný teoretický základ, referenčnú politiku a oblasť intervencie23.
Harvardský rámec
Prvý analytický rámec bol vyvinutý výskumníkmi Harvardského medzinárodného inštitútu pre
rozvoj v USA v spolupráci s Agentúrou Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID). Pod
názvom Rámec rodových rolí či všeobecnejšie ako Harvardský rámec sa zameriaval na
poľnohospodárske projekty. Na základe teórie rodových rolí sa rámec stal základom vznikajúceho
poňatia produktívnych a reprodukčných úloh a rozdielov charakterizujúcich deľbu práce ako aj
úroveň prístupu k zdrojom a ich kontrole. Berie do úvahy aj obmedzenia a príležitosti, ktorým čelia
osobitne ženy a muži. Opomenutie týchto rolí a ich dôsledkov môže podľa výskumníkov spôsobiť
nesprávne rozdelenie zdrojov. Analýza poskytuje potrebné argumenty pre prideľovanie zdrojov pre
ženy, pretože ich potreby sú viac skryté. Rodová analýza sa tak stáva diagnostickým nástrojom
a koncepciou projektu pre plánovanie. Tento analytický rámec umožnil získavanie údajov
rozdelených podľa pohlavia a zviditeľniť tak produktívnu ako aj reprodukčnú prácu žien.
Rámec pre rodové plánovanie alebo tzv. trojitá rola
Výskumníci z University of London zdokonalili Harvardský analytický rámec. Okrem teórie
sexuálnych rolí zahŕňa tento prístup aj komunitnú rolu, preto jej názov plánovanie podľa rodov alebo
Rámec trojnásobných rolí - produktívna, reprodukčná a komunitná. Rast chudoby domácností,
rastúca nezamestnanosť mužov a znižovanie verejných dávok vyvoláva akumuláciu rolí
pripisovaných (kvôli rigidite rodových rolí) väčšinou ženám. Vo všeobecnosti v zjednodušenej
schéme sú rodové role rozdelené do troch kategórií:
1.

produktívna rola (práca, za ktorú sú muži a ženy odmeňovaní podľa ich úsilia v peniazoch
alebo v naturáliách),

2.

reprodukčná rola (zahŕňa úlohy, ktoré majú zabezpečiť obnovenie spoločnosti, tak fyzicky,
prostredníctvom rozmnožovania a starostlivosti o človeka, ako aj z kultúrneho hľadiska
prostredníctvom odovzdávania svojho hodnotového systému),

3.

komunitná rola (zahŕňa prácu na úrovni komunity a pre jej rozvoj, ale pre svoj dobrovoľný
charakter je táto sociálna rola vo všeobecnosti podceňovaná – napr. charitatívna činnosť,
účasť v miestnych neziskových združeniach, návšteva a starostlivosť o chorých, atď.).

Analytický rámec týchto troch rolí tiež zavádza rozlišovanie medzi praktickými a strategickými
potrebami. Prvé nekontroverzné potreby vyplývajú zo stereotypných rolí oboch pohlaví a ich deľby
práce, zatiaľ čo druhé citlivejšie smerujú k transformácii rolí a k oslobodeniu žien od ich

Itissal publicité–Rabat: Intégration de la dimension genre dans la planification et l'élaboration du
budget. Manuel 2006.
23
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podriadenosti najmä v chudobných domácnostiach. Ale rámec trojitých rolí môže skrývať aj otázku
mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi, ktorej sa prisudzuje viac politický charakter.
Rámec rodovej analýzy sociálnych vzťahov
Rámec rodovej analýzy sociálnych vzťahov je založený na teórii sociálnych vzťahov na všetkých
úrovniach, vrátane rodiny, komunity, trhov, štátu a ostatných úradov a vznikol na univerzite v
Sussexe v Anglicku. Tento rámec kritickej analýzy je založený na teórii sociálnych rolí a kladie dôraz
na oddelenie žien a mužov ako osobitných kategórií alebo jednotlivcov. Napriek deľbe práce medzi
pohlaviami sú vzťahy spolupráce a vzájomnej závislosti potenciálne konfliktnými, ale sú schopné
viesť aj k negociáciám a zaviesť zmeny. Iné sociálne vzťahy sa spájajú s rodovými a odrážajú rozdiely
a podobnosti medzi samotnými ženami najmä z hľadiska sociálnej triedy, veku a etnického pôvodu.
Na rozdiel od emancipácie žien zvýhodňujúcej ich ekonomické role, tento analytický rámec
spochybňuje nadradenosť ekonomického rastu a dokazuje význam vyváženého prístupu medzi
ekonomickým rastom a blahobytom. Analýza je sofistikovanejšia, pretože zahŕňa inštitucionálnu
analýzu a berie do úvahy zdroje, nehmotné práva a sociálne siete. Na sociálnej mezo a makro úrovni
existujú mocenské vzťahy a nerovnosti v rozdeľovaní sociálnych, kultúrnych a ekonomických zdrojov
a rodová hierarchia. Transformácia týchto hierarchií sa stretáva s problémami z hľadiska pohlavia
alebo sociálnej triedy. Táto analýza zahŕňa aj politický rozmer. Rodová analýza si vyžaduje adaptáciu
správania a prerozdelenie zdrojov súbežne s prerozdelením moci medzi ženami a mužmi. Takáto
paradigma je blízka konceptu ľudského rozvoja, ktorý vychádza z prístupov Amartya Senu. Kľúčové
pojmy sú väzby medzi zdrojmi, schopnosťami, funkciami, realizáciou a blahobytom ľudskej bytosti,
mužov a žien. Rast sa považuje za prostriedok, a nie za cieľ rozvoja.

RÁMCE

R O DO V EJ AN A LÝ ZY Z P O H Ľ A DU F E MI N I S T I CK E J E K O N Ó MI E

Neoklasické varianty rodovej analýzy
V priebehu 80. a 90 rokov 20. stor. sa realizovalo niekoľko modelov rodovej analýzy ekonomiky.
Analýzy vychádzajúce z neoklasických modelov zdôrazňujú rigiditu sociálnych vzťahov medzi
pohlaviami, rozdiely medzi ženami a mužmi a ich vplyvy na účinnosť ekonomických opatrení. Vzťahy
v domácnosti medzi mužmi a ženami sú analyzované ako trhové vzťahy výmeny a negociácie.
Reprodukčná práca žien blokuje ich vstup do formálne platenej práce a do ekonomiky. To sa
považuje za tzv. reprodukčnú daň (Ingrid Palmer, 1995) ktorá sa vníma ako prekážka vstupu na trh
práce. Diskriminácia vzťahujúca sa k úverovému trhu a trhu práce je tiež prekážkou rastu. Z takéhoto
hľadiska rodová nerovnosť nie je len otázkou rovnosti a sociálnej spravodlivosti, ale aj zdrojom
neefektívnosti a nesprávnej alokácie zdrojov. To znamená, že mikroekonomické odpovede na
makroekonomické opatrenia si vyžadujú analýzu rodovej dynamiky na mikroekonomickej úrovni.
Varianty zamerané na novú diskusiou o modeloch neoklasickej ekonómie
Rôzne varianty znovu obnovili diskusiu o neoklasických ekonomických modeloch. Prvý je založený
na sociálno-ekonomickej efektívnosti a je schopný redukovať rodové rozdiely a zoslabiť mocenské
vzťahy medzi nimi. Je teda hlavnou a ťažiskovou otázkou pre prístup k integrácii rodovej
problematiky.
Druhý variant, ktorý predstavuje vznik iniciatív zameraných na rod a rozpočet, sa opiera o prístup
ľudského rozvoja a osobitne o sociálne vzťahy. V tejto súvislosti D. Elson spolu so sekretariátom
Commonwealthu vyvinuli analytické nástroje pre rodové rozpočtovanie a neskôr aj ekonomické
poňatie starostlivosti, a to v rámci koncepčnej a analytickej podpory Rozvojového fondu OSN pre
ženy (UNIFEM) a Rozvojového programu OSN (UNDP). Tento prístup spočíva na rozšírení poňatia
ekonomiky neplatenej domácej práce a starostlivosti o deti a ďalších členov rodiny, a všeobecnejšie
aj komunity.
Ekonomika starostlivosti sa vzťahuje na časť ekonomiky, ktorá produkuje bez odmeňovania
niektorých služieb pre sociálnu reprodukciu tak na úrovni domácností ako aj komunít. Sú to domáce
služby (práce v domácnosti a starostlivosť o deti, o choré alebo staré osoby), ktoré majú zásadný
význam pre fungovanie ekonomiky výroby tovarov a platené služby. Tento typ ekonomiky možno
integrovať do makroekonomického modelu so súkromnou ekonomikou založenou na obehu
a ekonomikou verejných služieb, prostredníctvom využitia časových štatistík zamestnanosti pri
využití nomenklatúr kompatibilných so systémom národných účtov. Ekonomika starostlivosti sa však
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nezapočítava do systému národných účtov ako ekonomická činnosť, aj keď je produktívna. Trh nie je
vnímaný ako neutrálna inštitúcia. Je implicitne založený na mocenských vzťahoch a predstavuje tak
príležitosti a rôzne riziká pre rôzne skupiny. Táto sféra výroby tovaru (prevažne mužská) sa
nepozorovateľne opiera o sféru reprodukcie ľudských bytostí (väčšinou ženská). Vstup žien do
platenej práce a do medzinárodnej deľby práce vyvoláva tak na strane ponuky ako aj dopytu
mocenské vzťahy a vzťahy podriadenosti žien. Na prekonanie tejto situácie môže štát aj za prispenia
občianskej spoločnosti prekonfigurovať systém práv a povinností smerom k prijatiu potrebných
záväzkov pre rodovú rovnosť.

R ODOVÁ SOCIÁLNO - EKONOMICKÁ ANALÝZA
Podľa manuálu (2006) vypracovaného pod gesciou Rozvojového fondu OSN pre ženy 24
pre integráciu rodovej dimenzie do plánovania a rozpracovania rozpočtu, je rodová sociálnoekonomická analýza založená na identifikovaní potrieb mužov a žien a súvisiacich priorít v
rámci participatívneho prístupu pre podporu spravodlivejšieho, efektívnejšieho
a udržateľnejšieho rozvoja.
Sociálno-ekonomická analýza podľa rodu je založená aj na vzájomných vzťahoch na všetkých
úrovniach spoločnosti (makro -mezo - mikro) a medzi všetkými sociálno-ekonomickými faktormi,
ktoré súvisia s rodom. Rodová sociálno-ekonomická analýza je definovaná vo vzťahu k trom prvkom:
definovanie (mužmi aj ženami) vlastných potrieb, obmedzení a priority vo vzťahu k okoliu,
identifikácia závislostí medzi politikami, programami, projektmi a životnými skúsenosťami žien
a mužov,
vymedzenie možností a činností zameraných na zmenu.
Rodová sociálno-ekonomická analýza sa môže aplikovať na mikro, mezo a makroúrovni. Je potrebná
pre vypracovanie každej stratégie, programov, projektov a rozpočtov, ale aj pre hodnotenie. Sociálnoekonomická analýza predchádza prijatie rozhodnutia, nazýva sa aj rodová analýza ex ante. Ak sa
využíva na vyhodnotenie rozhodnutí po ich uplatnení v praxi, ide o rodovú analýzu ex post.
Metodologické nástroje analýzy sú rovnaké pre všetky typy rodových analýz v každom čase, krajine
alebo regióne25. Analytický rámec predpokladá konkrétny problém, rozčlenené údaje a časový
rozpočet. Časový rozpočet poskytuje presný obraz využitia času. Umožňuje zobraziť rozdelenie času
pre prácu (a pre voľný čas) medzi jednotlivcami alebo skupinami a zistiť, aká časť tejto práce je
odmeňovaná alebo nie je. Umožňuje tiež aktualizovať rozdiely a nerovnosti príležitostí v prístupe
k verejným službám. Tento nástroj je vhodný najmä do tej miery, že sa zdôrazňuje zložitosť a
rôznorodosť činností vykonávaných všetkými aktérmi spoločnosti. Údaje získané prostredníctvom
zisťovania využívania voľného času umožňujú po prvé, štúdium správania sa jednotlivcov, deľbu
práce na úrovni domácností a vzťahy medzi mikro-úrovňou (domácnosti) a mezo-úrovňou
(inštitucionálne sektory) rozlíšené podľa pohlavia, po druhé, presnejšie ohodnotenie ekonomického
a sociálneho prínosu žien a mužov a po tretie, konštruovať ukazovatele kvality života.
Je možné vymedziť nasledujúce diagnostické sociálno-ekonomické nástroje – nástroj „kľúčové
otázky“, nástroj „Makro-Mezo-Mikro“, nástroj „strom príčin“, nástroj „strom výsledkov“ a nástroj
„hybné sily a sily odolnosti“. Konečným cieľom týchto nástrojov je zhromaždiť čo najviac informácií
v určitom logickom rámci a následné spracovanie so zohľadnením determinantov súčasnej situácie.
Takéto faktory môžu vzniknúť na úrovni vplyvu domácnosti (mikro), na inštitucionálnej úrovni
(mezo) alebo na úrovni politických rozhodnutí (makro). Potom je potrebné, po prvé, určiť vplyv na
každej úrovni a väzby medzi nimi. Tieto získané informácie je potrebné klasifikovať a stanoviť
priority s cieľom rozčlenenia príčin na bezprostredné, priebežné a štrukturálne (základné). Po druhé,
s odkazom na príležitosti k pozitívnej zmeny (hybné sily) a na obmedzenia (sily odolnosti), by mala
byť stanovená schéma anticipovaných výsledkov. Rozhodnutia by sa mali prijať následne po tomto
rodovo citlivom procese.

24

Itissal publicité–Rabat: Intégration de la dimension genre dans la planification et l'élaboration du budget.
Manuel 2006
25

V zmysle tohto manuálu možno pojem región v našich podmienkach stotožniť s vymedzením kraja
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4. A NALÝZA PROCESU TVORB Y A NASTAVENÍ PODPORNÝCH
PROGRAMOV V RODOVO CITLIVOM ROZPOČTOVANÍ
Rodovo citlivé rozpočtovanie nie je rozpočtovaním samým o sebe. Ide však o významný aspekt
jednotlivých politík vykonávaných na národnej, regionálnej, alebo miestnej úrovni prostredníctvom
jednotlivých podporných programov resp. v jednotlivých verejných službách poskytovaných
obyvateľstvu. Preto je dôležité implementovanie rodového aspektu do súčasných programov resp.
tvorba nových programov už s prihliadnutím na rodovú rovnosť/citlivosť.
Na tento účel je možné použiť schému opísanú v publikácii „new opportunities for gender equality“26
autorky Nathalie Holvoet. Schéma ukazuje možné návrhy analýz procesov pri tvorbe konkrétnych
nástrojov jednotlivých podporných programov v kontexte rodovo citlivého rozpočtovania. Pri
zlepšovaní resp. pri tvorbe podporných programov v kontexte rodovej citlivosti je potrebné
zabezpečiť okrem iných aj nasledovné predpoklady:
Zainteresovanie resp. zvýšenie účasti vládnych inštitúcii (príslušné ministerstvo, resp. jednotlivé
„rodové“ odbory ostatných priamo či nepriamo dotknutých ministerstiev).
Zainteresovanie resp. zvýšenie účasti mimovládnych inštitúcii (odborníci v oblasti rodového
rozpočtovania, výskumníci, organizácie tretieho sektora).
Analýza súčasného prístupu k rodovej problematike v rámci jednotlivých podporných programov.
Analýza súčasných programov rovnakých príležitostí v oblasti zamestnanosti (nie len vo verejnej
správe).
Zabezpečenie dostatočného objemu investícií do vytvorenia kapacít rodovo citlivého rozpočtovania.

S CHÉMA

TVORBY PROGRAM OV V KONTEXTE RODOVEJ CITLIVOSTI :

1. Diagnostika a analýza:
Identifikovanie a analýza súčasnej pozície mužov a žien, pričom vstupmi sú:
a) Existujúce sekundárne zdroje


národné databázy údajov rodovej rovnosti zo všetkých možných pohľadov
o

medzinárodné rodové štatistiky (Svetová banka, Svetové ekonomické
fórum, OSN)

o

výsledky predošlých aplikácii rodových analýz

b) Primárne údaje (rozšírené primárne údaje)




integrácia rodového prístupu na všeobecné údaje
o

rozčlenenie cieľov a indikátorov

o

zaradenie cieľov a indikátorov rodovej rovnosti

o

zaradenie výsledkov rozdielov medzi jednotlivými domácnosťami

aplikácia špecifických rodových nástrojov
o

26

podľa výskumov v minulosti (v ostatných krajinách), resp. všeobecné
nástroje používané v ostatných krajinách alebo z vedeckých analýz

HOLVOET, N.: New Opportunities For Gender EQuality. PRSPs en SWAPs from a gender perspective. Brussel,
2009.
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2. Identifikovanie priorít a stratégii


Zhrnutie záverov rodovo citlivej analýzy z predchádzajúcej fázy.



Rodovo citlivé členenie priorít a potrieb (diferenciácia na praktické a strategické
priority a potreby).



Začlenenie priorít a stratégii do uceleného rodového rámca na národnej aj lokálnej
úrovni. Ex-ante odhadovanie rodovej citlivosti na jednotlivé navrhované programy
v rámci rodového rámca. Identifikovanie a odstránenie nevhodných súčasti rámca.
Rodová kontrola jednotlivých programov a celého rámca.



Vytvorenie inštitucionálneho a odborného zázemia pre rozvoj rodovej problematiky
(analýzy, plánovanie, rozpočtovanie, implementácia, monitoring, ohodnocovanie), ak
ešte neexistuje.

3. Rozpočtovanie a implementácia


Implementácia rodovo citlivých nástrojov rozpočtovania orientovaného na výsledky.



Implementácia rodovo citlivých nástrojov do strednodobého rozpočtového rámca.



Kontrola finančných možnosti v jednotlivých programoch pre výkon rodovo
citlivých opatrení.

4. Monitorovanie a vyhodnocovanie
a) Tradičné monitorovanie a vyhodnocovanie:


sledovanie rodovej citlivosti v poskytovaní služieb



rodovo členená analýza incidencie verejných výdavkov



rodovo členená analýza incidencie verejných príjmov



rodovo členená analýza dopadov verejných rozpočtov na pracovný čas



rodovo citlivá analýza zmeny vzťahov v rámci pozorovanej skupiny (domácnosť,...)

b) Členenie ukazovateľov a cieľov pre vstupy, výstupy, výsledky a dopady.
c) Monitorovanie špecifických ukazovateľov rodovej rovnosti.
Ako nástroj na hodnotenie vyššie spomenutej schémy resp. jednotlivých krokov z hľadiska rodovej
rovnosti/citlivosti pri tvorbe a implementácii jednotlivých vládnych alebo lokálnych programov je
možné použiť nižšie zobrazenú maticu. Jej cieľom je rýchle zhodnotenie obsahovej a procesnej
náplne programov s ohľadom na rodovú citlivosť. Hodnoty pre obsah sa hýbu v rozmedzí od 0 po 3
podľa prítomnosti rodového aspektu. Hodnoty pre procesy sa pohybujú na úrovni od 0 po 2 podľa
odbornosti v problematike žien/rodovej problematike a to nasledovne:
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T ABUĽKA 3 H ODNOTY VYHODNOCOVACEJ MATICE
Hodnoty pre obsah (HO)

Hodnoty pre procesy (HP)

0

Nie je možné určiť na základe dostupných
informácií

0

Nie je možné určiť na základe dostupných
informácií

1

Oblasť rodovej rovnosti je uvedená

1

Absencia ženských/rodových expertiek

2

Čiastkové zameranie sa na rodovú rovnosť

2

Prítomnosť ženských/rodových expertiek

3

Značný aspekt rodovej rovnosti

Zdroj: HOLVOET, N.: New Opportunities For Gender Equality?! PRSPs en SWAPs from a gender
perspective. Brussel, 2009
Z hľadiska obsahu implementácie politiky rodovej citlivosti do jednotlivých programov je v zmysle
schémy uvedenej v na nasledujúcej strane potrebné zodpovedať nasledovné (a podobné) typy otázok
upravené pre konkrétny program.
5. Diagnostika a analýza:


Je oblasť rodovej rovnosti/citlivosti implementovaná do sektorových analýz?



Sú jednotlivé indikátory členené na základe pohlavia?

Existuje rozdielnosť v integrácii rodovej rovnosti v jednotlivých sektoroch? Prečo?
6. Identifikovanie priorít a stratégií


Do akej miery je v diagnostike programov zohľadnený rodový faktor?
o

Do akej miery je na úrovni identifikácie zohľadnený vzťah medzi
rodovosťou a rozvojom danej priority resp. stratégie:

o

Môžu byť muži a ženy zasiahnutí danou politikou rozdielne?

Dajú sa zohľadniť rodové vzťahy na výkonnosť, efektivitu a dopad jednotlivých programov?
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T ABUĽKA 4 R ÝCHLA RODOVÁ VYHODNOCOVACIA MATICA
Diagnostika a analýza

Proc
esy

HO

Rozpočtovanie a
implementácia

Popis

popis

HO

Monitorovanie a
vyhodnocovanie
HO

HO

Kapacity s
možnosťou
ďalšieho členenia
na sektor verejných
služieb resp.
podrobnejšie na
školstvo,
zdravotníctvo
vodárenstvo

Kapacity s
možnosťou
ďalšieho
členenia na
sektor

Všeobecný
makroekonomický rámec
a strednodobý
rozpočet

Monitorovací
a hodnotiaci
systém

Príležitosti
s možnosťou
ďalšieho členenia
na podľa odvetví
resp. podrobnejšie
na zamestnanosť,
mzdy, malé
a stredné podniky,
kontrola nad
výrobnými
faktormi,...

Príležitosti
s možnosťou
ďalšieho
členenia na
sektor

Rozpočtovanie
a alokácia zdrojov
s možnosťou
rozlíšenia:
kapacity,
príležitosti,
zabezpečenie,
voľbu, alebo
sektorov

Monitorovacie a
hodnotiace
nástroje

Zabezpečenie s
možnosťou
ďalšieho členenia
na ekonomické
riziká, ekologické
riziká,..

Zabezpečenie s
možnosťou
ďalšieho
členenia

Implementácia
jednotlivých
programov
s možnosťou
rozlíšenia:

Individuálna
a kolektívna voľba
agentúry27
(subjektu)
s možnosťou
ďalšieho členenia
na domácnosti,
obce, národné
úrovne,...

Individuálna
a kolektívna
voľba
(agentúry)
s možnosťou
ďalšieho
členenia

Ciele
a indikátory
s možnosťou
rozlíšenia
kapacity,
príležitostí,
zabezpečenia,
voľby, alebo
sektorov

HP

Obsah

Obsah

Obsah

popis

Identifikovanie priorít
a stratégii

HP

kapacity,
príležitosti,
zabezpečenia,
voľby, alebo

Nástroje pre
zber dát a
analýzu

sektorov

HP

HP

Zdroj: HOLVOET, N.: New Opportunities For Gender EQuality. PRSPs en SWAPs from a gender
perspective. Brussel, 2009.

27



Do akej miery je definovaná úroveň strategických a praktických rodových potrieb?



Do akej miery sú rodové priority a plány implementované v súčasných stratégiách?



Do akej miery je v zmenách inštitucionálneho aparátu zohľadnená rodová rovnosť?

*organizácie zriadené orgánmi verejnej správy za presne definovaným účelom
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7. Rozpočtovanie a implementácia


Sú rodovo citlivé priority a stratégie implementované do jednotlivých rozpočtov?



Sú rodovo citlivé priority a stratégie implementované do riadenia orientovaného na
výsledky?



Sú rodovo citlivé priority a stratégie implementované do Strednodobého rozpočtového
rámca?

8. Monitorovanie a vyhodnocovanie


Do akej miery sú indikátory členené podľa pohlaví?



Existujú špeciálne indikátory za účelom sledovania rodovej rovnosti/citlivosti?



Do akej miery je oblasť rodovej rovnosti/citlivosti implementovaná do monitorovania
a hodnotenia (do jednotlivých typov analýz)?

Pre procesnú oblasť ide o nasledovné otázky:


Do akej miery sa odborníčky na rodovú oblasť aktívne podieľajú na jednotlivých procesoch?



Rozdielna participácia vládnych a mimovládnych inštitúcia v jednotlivých procesoch.



Rozdielnosť procesov v rámci vlády a mimo nej.



Rozlišovanie participácie v jednotlivých oblastiach (poradenstvo, šírenie informácii,...).



Rozlišovanie v jednotlivých fázach (zber dát, plánovanie, rozpočtovanie, implementácia,... ).

Analýza organizácii na jednotlivých úrovniach :


Ako sa jednotlivé organizácie (agentúry) realizujú v danej oblasti a ako sú dané agentúry
využívané v rôznych oblastiach a rôznymi užívateľmi?



Existujú špecifické opatrenia na zvýšenie pôsobnosti organizácii resp. na zvýšenie
využívania daných organizácii?



Aké sú kapacity z hľadiska odborníkov zainteresovaných v procese?



Rozdielnosť vládnych a mimovládnych odborníkov.



Rozdielnosť rodových odborníkov a rodových organizácií.

Daná schéma spolu s vyhodnocovacou maticou a s jednotlivými resp. podobnými otázkami, môže byť
použitá po príslušnej modifikácii v každej oblasti resp. vládnom a lokálnom podpornom programe,
do ktorého je žiaduce implementovať aspekt rodovej rovnosti/citlivosti.
Postup v rámci schémy by mal byť v súlade s cieľmi hospodárskej a rodovej politiky štátu s ohľadom
na zvyšovanie úrovne hodnôt indikátorov rodovej rovnosti. Použitie vyššie spomenutej schémy ako
aj jej špecificky upravených podôb alebo podobných schém by malo byť v súlade s použitím nástrojov
rodového citlivého rozpočtovania.
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II. ČASŤ
R ODOVO CITLIVÉ ROZPOČTOVANIE
V TEÓRII A PRAXI
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5. P ODSTATA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Predchádzajúce kapitoly boli zamerané na európske prístupy k rodovej rovnosti a metodológiu
uplatňovania rodovej rovnosti vo verejnej politike. Prv než pristúpime k charakteristike podstaty
rodovo citlivého rozpočtovania v praxi, uvedieme niekoľko relevantných poznatkov týkajúcich sa
rozpočtu, rozpočtového procesu a subjektov, ktoré sa na ňom podieľajú, ako aj spôsobov
zostavovania rozpočtu. Následne budeme pozornosť venovať rodovo citlivému rozpočtovaniu vo
všeobecnosti, ako aj v podmienkach vybraných krajín, a to na rôznych úrovniach.

5.1 R OZPOČET

AKO NÁSTROJ VEREJNEJ POLITIKY

Rozpočet (budget) je finančný plán, v ktorom sa porovnávajú všetky predpokladané príjmy
a výdavky určitej hospodárskej jednotky za určité obdobie – týždeň, mesiac, ale obvykle za rok, a to
vždy v peňažnom vyjadrení.28 Vo verejnom sektore predstavuje rozpočet jeden z najvýznamnejších
nástrojov finančného hospodárenia jednotlivých vládnych úrovní. Bližšie ho charakterizujeme ako:


organizovanú formu hospodárenia subjektu s finančnými prostriedkami,



bilanciu, ktorá bilancuje príjmy a výdavky za rozpočtové obdobie,



finančný plán, ktorý by mal zabezpečiť solventnosť územnej jednotky tak, že naplánuje len
výdavky, ktoré sú kryté príjmami, ktoré je možné očakávať, existujúcimi rezervami, alebo
eventuálnymi pôžičkami, ktoré je možné získať a splatiť,



nástroj presadzovania cieľov verejnej politiky.

Každá politika je súhrnom cieľov a nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov. V tomto zmysle teória
rozdeľuje ciele štátu na tri hlavné skupiny, a to:
1.

alokačné (zabezpečenie efektívnosti ekonomického systému, čo vyplýva z existencie
nedokonalostí trhu) ,

2.

distribučné (zabezpečenie spravodlivosti v ekonomike - riešenie sociálnych nerovností),

3.

stabilizačné (zabezpečenie stability ekonomiky ako celku – primeraná miera inflácie,
prirodzená miera nezamestnanosti...)

Nástroje, ktoré na dosiahnutie týchto cieľov štát využíva, možno označiť aj pojmom nástroje verejnej
politiky. Rozlišujeme právne, ekonomické, informačné a administratívne nástroje.
Verejné úlohy sa rozdeľujú medzi štát a územnú samosprávu. Podľa toho, ako sa tieto verejné úlohy
rozdeľujú, vzniká:


sústava štátnych orgánov, ktorá zabezpečuje vymedzené štátne (verejné) úlohy,



sústava samosprávnych orgánov, ktorá zabezpečuje vymedzené miestne samosprávne úlohy.

Rozhodujúca odlišnosť medzi orgánmi štátnej správy a samosprávy spočíva v tom, že v rámci
orgánov štátnej správy sa presadzuje dôsledná vertikálna podriadenosť jednotlivých orgánov štátnej
správy.
Na základe uvedeného potom môžeme rozpočet definovať ako významný ekonomický nástroj
verejnej politiky na ktorejkoľvek vládnej úrovni, nakoľko sa zostavuje tak na úrovni centrálnej
vlády za účelom plnenia cieľov reprezentantov štátu, teda štátnej správy v oblasti riešenia
celospoločenských problémov a vytýčených úloh, ako aj na úrovni územnej samosprávy (obce, mesta,
municipality, vyššieho územného celku, okresu, kraja, kantónu a pod.), kde rozpočet reflektuje na

28

Beličková, K. a kol.: Rozpočtová teória, politika a prax. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 67.
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konkrétne požiadavky obyvateľov daného územia. Jedným z cieľov predkladanej publikácie je
poukázať na využiteľnosť rodovo citlivého rozpočtovania na všetkých uvedených úrovniach verejnej
vlády (verejnej správy).

5.2

Z AU ŽÍVANÉ

S PÔSOBY ZOS TAVOVANIA ROZPOČTOV VO VYSPELÝCH
TRHOVÝCH EKONOMIKÁCH
Vo vyspelých krajinách je prioritou zostaviť rozpočet so značným vplyvom na jeho ekonomický efekt.
Výsledok, akým sa hospodárenie v rozpočte zavŕši, závisí najmä od jeho vnútornej štruktúry
a príslušného riadiaceho kolektívu. Ekonomické riadenie rozpočtu zahŕňa v sebe celý súbor
vzájomne prepojených a nevyhnutne zladených činností, pričom významnú úlohu zohráva samotné
rozpočtovanie.
Rozpočtovanie je informačný systém, ktorého úlohou je zvládnuť celý priebeh rozpočtového
procesu – všetky jeho etapy. Význam rozpočtovania spočíva v tom, že umožňuje predvídať
podmienky a očakávaný výsledok hospodárenia, umožňuje odhaľovať
možnosti regulácie
zostavovania rozpočtu a zvyšuje schopnosť zvládnuť analýzu podmienok, ktoré ho ovplyvňujú.29
K tvorbe rozpočtu možno pristúpiť viacerými spôsobmi. 30
Prírastkový spôsob rozpočtovania, nazývaný tiež indexový (Continuation Budgeting) je tradičným
spôsobom zostavovania rozpočtu. Zodpovedné subjekty vychádzajú pri plánovaní svojich výdavkov
z existujúcej politiky a štandardu poskytovaných verejnoprospešných statkov. Základom uvedeného
prístupu je odhad a stanovenie medziročných zmien, o ktoré sa upraví súčasný rozpočet, ktorý je
považovaný za základ rozpočtu budúceho. Zohľadňujú sa napr. demografické trendy, inflácia, nová
legislatíva, realizácia investičných projektov a pod.). Nedostatkom tohto systému je to, že berie do
úvahy historické náklady a neberie do úvahy oprávnenosť danej služby v nasledujúcom rozpočtovom
roku.
Fixne stanovený limitovaný rozpočet je nástrojom, ktorý sa viac využíva na centrálnej vládnej
úrovni. Rozpočet je pre nasledujúci rok pre danú oblasť služieb čo sa týka objemu fixný a spravidla je
navýšený o čiastku, ktorá je odrazom očakávanej inflácie. Na nižších vládnych úrovniach je možné
tento spôsob rozpočtovania využiť v prípade, že sa niektoré verejnoprospešné statky zabezpečujú
prostredníctvom iných organizácií. Obec alebo vyšší územný celok môže poskytnúť organizácii, ktorá
vecne dané statky zabezpečuje paušálnu finančnú čiastku, ktorú si organizácia rozdelí medzi
jednotlivé nákladové položky podľa vlastného uváženia.
Pri položkovom rozpočtovaní sa jednotlivé položky výdavkov klasifikujú podľa hlavných kategórií
výdavkov - bežné výdavky, kapitálové výdavky a splácanie úverov. Pre každú rozpočtovú skupinu sa
zvyčajne stanovujú odhady výdavkov podľa týchto kategórií. Výdavky na hlavné kategórie sa potom
ďalej členia na kategórie a položky. Položkový rozpočet stanovuje výšku výdavkov jednotlivých
položiek pre obdobie jedného roka. Možné presuny rozpočtových prostriedkov sú potom stanovené v
pravidlách hospodárenia s finančnými prostriedkami územnej jednotky. Takýto rozpočet poskytuje
len informácie o vstupoch, analýza rozpočtu je potom zameraná na skúmanie, na aký druh výdavkov
sa prostriedky použili a ignoruje sa význam aktivít a dosiahnutie cieľov územnej jednotky. Vzhľadom
na to, že položkový rozpočet neposkytuje informácie o tom, čo sa pomocou výdavkov dosiahne, ťažko
sa dá posúdiť, či sú vynakladané efektívne alebo nie. Posudzovanie efektívnosti vynakladania
prostriedkov je subjektívne a pri financovaní jednotlivých služieb to vyžaduje, aby pracovníci
príslušného úradu mali väčšie skúsenosti s týmito službami ako vedúci prevádzkových jednotiek,
ktoré tieto služby poskytujú.

29
30

Tamtiež , s. 68.

PROVAZNÍKOVÁ, R.: Financování měst, obcí a regionů. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2007, s.55
a nasl.
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Rozpočtovanie podľa výsledku (Performance Budgeting), niekedy označované aj ako výkonové
rozpočtovanie, sa začalo uplatňovať ako prostriedok pre zvýšenie efektívnosti poskytovania služieb.
Pri takomto postupe sa aktivity územnej jednotky rozdeľujú do skupín podľa jednotlivých funkcií.
Jednotlivé funkcie sa realizujú prostredníctvom programov. Každý program sa skladá z aktivít, ktoré
sú vyjadrené výkonnostnými ukazovateľmi, t.j. formou identifikovateľného výstupu (napr. výsledný
produkt) a ktoré sa realizujú rôznymi položkami výdavkov. Výkonový rozpočet možno potom
zosumarizovať do položkového rozpočtu. Pri zostavovaní rozpočtu sa stanovuje počet výkonových
jednotiek pre danú aktivitu (napr. 2000 m2), ktorý sa násobí nákladmi na jednu výkonovú jednotku
(napr. x EUR na 1 m2 za rok). Pri takomto spôsobe zostavovania rozpočtu je každej aktivite určená
výška výdavkov v závislosti od výkonu. Zvyšuje sa tým efektívnosť a zodpovednosť za výsledok.
Slabou stránkou tohto spôsobu je, že pre niektoré aktivity nemožno stanoviť výkonové ukazovatele.
Okrem toho, výkonové ukazovatele nie vždy obsahujú všetky činnosti, ktoré prispievajú ku
konečnému výsledku.
Programové rozpočtovanie (Planned Programmed Budgeting) je centralizovanejší proces ako
predchádzajúce prístupy. V procese prípravy rozpočtu sa stanovia ciele jednotlivých programov. Na
základe cieľov sa načrtne štruktúra programu, ktorá ukazuje akým spôsobom sa ciele dosiahnu. Pri
tomto prístupe je potrebné preskúmať všetky alternatívy, ktorými možno dosiahnuť stanovené ciele.
Do rozpočtu sa potom dostáva alternatíva, ktorá najviac prispieva k dosiahnutiu cieľa pri určených
výdavkoch. Takýto postup sa uskutočňuje v kontexte viacročného finančného plánovania. Pretože v
tomto procese sa určuje aj zdroj financovania, je potrebné zároveň prehodnotiť aj predpoklad
príjmov a výdavkov na nasledujúcich 3-5 rokov, aby sa stanovili zdroje, ktoré budú k dispozícií a
požiadavky na ďalšie zdroje. Vynakladanie prostriedkov potom možno hodnotiť porovnávaním
dosiahnutých cieľov so zámermi stanovenými vo viacročnom pláne alebo vyhodnotením výsledkov z
hľadiska efektívnosti programu. Pri používaní tohto prístupu je potrebné počítať s niekoľkými
problémami. Predovšetkým je veľmi zložité definovať a formulovať' ciele. Po druhé, ciele sa menia, a
teda aj štruktúra programu sa musí meniť. Mnohé ciele a prínosy je veľmi ťažké merať. Tiež
systematické vyhodnocovanie alternatív je limitované ľudskými schopnosťami, časom a nákladmi na
rozsiahlu analýzu.
Pri rozpočtovaní založenom na nule (Zero Based Budgeting) sú pre vyhodnocovanie činností
základom výstupy a každoročné prehodnocovanie rozpočtových činností z hľadiska vynaložených
prostriedkov.
1.

Prvým krokom je určenie organizačnej jednotky zodpovednej za určitú skupinu aktivít
(napr.: oddelenie, referát a pod.)

2.

Druhým krokom je stanovenie alternatív, ktoré možno naplniť pri rôznej úrovni zdrojov.
Alternatívy zvyčajne obsahujú poslanie a ciele organizačnej jednotky, náčrt rôznych
spôsobov, ktorými možno zabezpečiť činnosti, za ktoré je organizačná jednotka zodpovedná.
Tiež obsahujú popis prínosov každej alternatívy. Vo väčšine prípadov sa úroveň zdrojov
vyjadruje v percentách výdavkov súčasného roka (napr. 90 %, 100 %, 110 %) a alternatívy
vo všeobecnosti vyjadrujú tri rôzne úrovne financovania - minimálnu, bežnú a zvýšenú.

3.

V treťom kroku sa zoraďujú alternatívy zabezpečenia činností podľa priorít. Pritom najprv
sa stanovujú priority v rámci organizačnej jednotky a potom v rámci celej územnej jednotky.
Do rozpočtu sú potom zaradené aktivity podľa poradia stupňa priority až po poradie, ktoré
možno vykryť príjmami rozpočtu.

Prístupy k rozpočtovaniu vyžadujú množstvo administratívnej práce, zvýšené náklady na zber údajov
a analýzy. V praxi sa osvedčili kombinácie viacerých prístupov.
Ročné rozpočtovanie má niekoľko nevýhod. Projekty investičného rozvoja len zriedka možno
realizovať v rámci jedného roka. Už začatie investície v sebe obsahuje záväzky na pokrytie nákladov
na dva alebo viac rokov po jej dokončení a tiež dodatočné prevádzkové náklady spojené s uvedením
investície do prevádzky. Rovnako úvery znamenajú povinnosť dlhovej služby počas obdobia
splatnosti.
Aby sa tieto problémy mohli aspoň čiastočne vyriešiť, zvyčajne sa stanovia celkové náklady investície
a záväzne sa stanoví objem, ktorý má byť vydaný v danom rozpočtovom roku. V sprievodnej správe
by mal byť tiež zahrnutý odhad budúcich prevádzkových nákladov, tak aby boli zrejmé celkové
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náklady. Investície, ktoré po realizácii bude územná jednotka, resp. jej organizácie prevádzkovať,
budú po uvedení do prevádzky vyžadovať určité prevádzkové náklady. Tieto prevádzkové náklady,
dodatočne zaťažia príslušný rozpočet. Stanovenie celkových nákladov (vrátane prevádzkových)
pomôže územnej jednotke posúdiť, či má na uvažovaný projekt dostatok finančných prostriedkov a
tiež aké zmeny by mohli byť medzi prevádzkovými a investičnými nákladmi. Veľmi často zdanlivé
úspory v investičných nákladoch majú za následok vysoké náklady pri prevádzke.
To, či si územná jednotka môže dovoliť investíciu z dlhodobého hľadiska ( či už vzhľadom na
prevádzkové náklady alebo dlhovú službu) je možné vidieť len z viacročnej predpovede príjmov a
výdavkov. To je jeden z dôvodov, prečo niektoré vládne úrovne okrem zostavovania rozpočtu na
obdobie jedného rozpočtového roka zostavujú aj viacročné rozpočty, spravidla na 3-5 rokov.
Zostavovanie viacročných rozpočtov je v niektorých krajinách (vrátane Slovenska) dokonca
uzákonené, v iných dobrovoľné.
Viacročné rozpočty sa spravidla zostavujú tzv. rolovacím (kĺzavým) spôsobom.31 Príjmy a výdavky
sa predpovedajú na X rokov (zvyčajne na 3 roky) a každý rok sa revidujú, aby sa zohľadnila miera
inflácie a iné nepredvídateľné zmeny. Viacročné rozpočty napomáhajú územným jednotkám:

31

1.

vytvoriť rámec pre rozdeľovanie obmedzených zdrojov medzi rôzne aktivity,

2.

redukovať alebo minimalizovať neistotu,

3.

efektívne a účelne využívať zdroje,

4.

efektívne realizovať nové investície a činnosti,

5.

vyhnúť sa zbytočnej práci a nákladom,

6.

zabezpečiť dlhodobú finančnú životaschopnosť.

Neubauerová, E. a kol.: Financie územnosprávnych celkov. Bratislava: Ekonóm, 2000, s. 46.
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5.3 P RIESTOROV Á

DIMENZIA ROZPOČTOV ANIA

Verejná politika je odrazom aktuálneho spoločenského a politického diania v danej krajine
a premieta sa do riešenia rôznych, ekonomických a sociálnych otázok prostredníctvom nástrojov
fiškálnej (osobitne rozpočtovej) politiky. Táto skutočnosť je významným determinantom tvorby
rozpočtovej politiky, ktorej nástrojom je rozpočet. Ako už bolo skôr uvedené, rozpočet možno
ponímať ako nástroj hospodárskej politiky štátu (hľadisko ekonomické), ako bilanciu príjmov a
výdavkov (hľadisko účtovné), ako zákon (hľadisko právne), alebo ako finančný plán (stanovujúci
objem a štruktúru príjmov a výdavkov príslušnej vládnej úrovne).
Verejnú vládu možno chápať ako kombináciou všetkých vládnych jednotiek na úrovni:
1.

nadnárodnej vládnej autority (ktorou je napr. Európska únia),

2.

ústrednej (centrálnej) vlády v unitárnom štáte alebo federálnej vlády vo federácii,

3.

štátnej, republikovej, provinčnej alebo regionálnej vlády vo federácii, resp. regionálnej vlády
v unitárnom štáte,

4.

miestnej (municipálnej) vlády.

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznou veľkosťou, ale aj pomenovaním územných celkov, ktoré
predstavujú základ pre uplatňovanie teritoriálnej verejnej politiky. Na hierarchicky najnižšej úrovni
územnej správy rozoznávame samoty, osady, dediny, farnosti, obce, mestá, municipality a pod.,
regionálna úroveň môže byť pomenovaná napr. pojmom okres, kraj, kantón, departement, amter,
vojvodstvo, regionálne združenie a pod.
V nadväznosti na konkrétne historické, politické, ekonomické a iné východiskové podmienky, má
potom štruktúra verejnej vlády v každom štáte svoju vlastnú hierarchizáciu, výnimkou nie sú štáty,
v ktorých absentuje regionálna úroveň (napr. Luxembursko), alebo existujú dve regionálne úrovne
(napr. Poľsko, Francúzsko). Každopádne, na základe rozpočtu hospodária všetky vládne úrovne.
V nadväznosti na vymedzené kompetencie v tej ktorej oblasti jednotlivé správne úrovne vecne aj
finančne zabezpečujú celý rad úloh, ktorých špecifikácia a finančné zabezpečenie sa odrážajú práve
v príslušnom (národnom, regionálnom, miestnom) rozpočte. Pre zjednodušenie budeme takýto
rozpočet označovať pojmom verejný rozpočet. Z uvedeného vyplýva, že priestor pre
uskutočňovanie rodovo citlivého rozpočtovania možno vytvoriť na každej správnej úrovni.
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PROCES

Vo všeobecnosti má rozpočtový proces štyri základné fázy. Sú to: príprava rozpočtu, schválenie
rozpočtu, plnenie rozpočtu a kontrola rozpočtového hospodárenia. Každá správna úroveň má
legislatívne upravené základné postupy príslušným zákonom (v SR napr. zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, alebo zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
V kontexte zámeru tejto štúdie sme pozornosť zamerali na možnosť a význam implikácie rodového
hľadiska do rozpočtového procesu.
Úspešné použitie verejného rozpočtu ako nástroja pre vytváranie rovnakých príležitostí môže
výrazne ovplyvniť rozvoj príslušného územia. Priaznivé účinky sa môžu prejavovať rôzne, buď už
odozvou občanov - voličov, ekonomickým rastom, alebo priaznivejším demografickým vývojom. Je
potrebné mať na pamäti, že rodové rozpočtovanie musí byť súčasťou politiky rovnosti uplatňovanej
na všetkých úrovniach.
Proces tvorby rozpočtu, ak je vedený princípmi rodovej rovnosti, vytvára ovzdušie v ktorom je tvorba
rozpočtu transparentnejšia a zodpovednejšia. Je to spôsobené tým, že na celkové výdavky aj na sumy,
určené pre špecifické potreby tej ktorej skupiny obyvateľstva a ich faktické využitie, je aplikovaný
detailný pohľad. Každá skupina si tak môže presadiť svoje záujmy.
Pre skupiny, ktoré vychádzajú z analýzy ako znevýhodnené, sú navrhnuté opatrenia vyrovnávajúce
tieto nerovnosti. Veľmi dôležitý je fakt, že rodové rozpočtovanie poskytuje tvorcom politík podnety
na rozlíšenie priorít medzi potrebami žien a potrebami mužov vo verejných výdavkoch.
Analýzy dokazujú, že rozpočet zostavený podľa princípov rodovej rovnosti zvyšuje produktivitu a
hrubý domáci produkt. Ďalším z dôvodov, prečo zavádzať rodovú analýzu rozpočtov, je zviditeľnenie
ekonomickej aktivity žien. Podľa nášho názoru podstatným dôvodom zavádzania rodovej rovnosti na
všetky úrovne, t.j. priamo do rozpočtovej klasifikácie je ukázať, ako súhrn príjmov do rozpočtu a
nastavenia systému daní môže mať odlišný dopad na ženy a mužov, najmä v prípadoch špecifických
skupín ako sú matky samoživiteľky, alebo nezamestnané ženy vytlačené do neformálnych sektorov
trhu práce.
Aplikácia rodového rozpočtovania nevyžaduje žiadne radikálne zásahy, ani nepredstavuje vysoké
náklady. Najmä v prvej fáze zavedenia ide predovšetkým o zavedenie ďalšieho kritéria do všetkých
procesov vytvárania, rozhodovania a napĺňania verejných rozpočtov. Tento proces by mal podporiť
aj postupný vývoj štatistických a analytických metód, ktoré budú umožňovať stále kvalitnejšie
posudzovanie vplyvu jednotlivých rozhodnutí.
Možno odlíšiť niekoľko fáz rodovo citlivého rozpočtovania, pričom rodové techniky možno aplikovať
v ktorejkoľvek z nich. Nie je teda potrebné čakať, až podmienky a kapacita dovolia aplikovať toto
hľadisko na celý rozpočet a všetky fázy jeho tvorby a realizácie. Rodové rozpočtovanie možno teda
uplatniť v priebehu celého rozpočtového procesu.
Rozpočtový proces je súborom rozhodnutí rôznych subjektov, ktorého výsledkom je
konkrétny rozpočet, ktorý obsahuje ciele a ašpirácie daného subjektu, vyjadrené
prostredníctvom jeho príjmov a výdavkov.32 Na prvý pohľad sa teda rozpočet môže javiť ako
neutrálny nástroj uplatňovania určitej politiky. Takýto prístup však nezohľadňuje, že ženy a muži
majú odlišné sociálne podmienené role, z ktorých plynú aj rozdielne životné skúsenosti a rozdielne
oblasti zodpovednosti, čo sa ďalej môže odrážať v nerovnom odmeňovaní, neplatenej práci,
segregácii na trhu práce alebo v prípadoch sexuálneho násilia atď. Z tohto dôvodu majú aj verejné
rozpočty odlišné dopady na životy žien a mužov (či rôznych skupín žien a mužov), zvyčajne v
neprospech žien.33
SEDMIHRADSKÁ, ŽEHROVÁ, ROUBINKOVÁ (2007): Genderové rozpočtování měst a obcí, dostupné z
http://www.nvf.cz/gender/seminare.htm
32

ELSON, D. (1997).: Gender-neutral, gender-blind, or gender-sensitive budgets? Changing the conceptual
framework to include women´s empowerment and the economy of care. Preparatory County Mission to
Integrate Gender into National Budgetary Policies and Procedures. London: Commonwealth Secretariat
33
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Pretože ženy majú menej politických a ekonomických právomocí ako muži, ovplyvňujú verejné
výdavky a príjmy (napr. zdaňovanie, poplatky) mužov a ženy odlišne. Rozpočty a politiky obvykle
slúžia "verejnému záujmu" a ich príjemcom je akási "zovšeobecnená osoba", bez bližšieho určenia
pohlavia, veku, sociálneho postavenia atď. Údaje, zhromaždené a triedené podľa vyššie menovaných
charakteristík osôb, ktoré sú reálnymi príjemcami a adresátmi rozpočtov, túto zdanlivú neutralitu
spochybňujú.34
Pred plánovaním iniciatívy rodového rozpočtovania, je nevyhnutné presne vymedziť špecifické ciele
a získať jasnú predstavu o rozpočtovom cykle, ale aj kľúčové momenty pre zásah. Väčšina verejných
rozpočtov je stanovených na jeden rok35 a počas tohto roka existujú rôzne fázy rozpočtového cyklu.
Nasledujúci obrázok ukazuje štyri hlavné fázy rozpočtového procesu. Fázy (1) a (2) predstavujú
plánovanie rozpočtu, fáza (3) je o rozdelení výdavkov a v záverečnej fáze (4) sú rozpočty hodnotené.
O BRÁZOK 1 F ÁZY ROZPOČTOVÉHO PROCESU

1. Zostavovanie
rozpočtu podľa
výkonnej moci

2. Prijatie

4. Hodnotenie
rozpočtu a audit

rozpočtu
legislatívnou
právomocou

3. Plnenie

rozpočtu na úrovni
výkonnej moci
Spracovanie: autorka
Ak je iniciatíva usilovať sa o dosiahnutie skutočnej zmeny v rozpočtových prioritách a politike, potom
bude musieť mať vplyv aj na skoršie fázy (1) a (2). Fáza (2) zvyčajne priťahuje najväčšiu pozornosť
verejnosti, ale možnosť ovplyvňovať rozpočet v tejto fáze závisí na sile legislatívy rozpočtového
postupu. Iniciatívy vlády vo fázach (3) a (4) sú primárne zamerané na vyhodnotenie vplyvu
rozpočtových rozhodnutí na ženy a mužov, a na zvyšovanie povedomia tým, že ukazujú účinky
rozpočtov z hľadiska rovnosti žien a mužov a zdôrazňujú možné rozdiely medzi prideľovaním peňazí
a skutočnými výdavkami.
Aj keď je rozpočet navrhnutý každý rok, tento proces je pokračujúci cyklus, teda rodové analýzy
rozpočtu začínajú v etape (3) a (4) a môžu byť taktiež použité k postupu reforiem v niekoľkých
etapách (1) a (2) v nasledujúcich rokoch. Analýza na konci procesu tak môže byť dobrým
východiskovým bodom pre budúce zmeny v niektorých prípadoch. Je tiež dôležité zistiť, kde sa
nachádzajú rozpočtové právomoci v rôznych fázach rozpočtového cyklu. Mnoho iniciatív rodového
rozpočtovania na centrálnej úrovni je zameraných na poslancov, pretože etapa prijatia v parlamente
je najvýznamnejšia a priťahuje najväčšiu pozornosť verejnosti.

34 SCOTT,

M. (2009).: Když se se ženami počítá in Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít?
Zborník z konferencie. Praha: Forum 50 %, o.s., s. 22 v elektronickej podobe dostupné z:
http://padesatprocent.cz/docs/Rovne_prilezitosti_zen_a_muzu_ve_mestech_a_obcich_jak_zacit.pdf.
35

V podmienkach Slovenskej republiky sa rozpočtované príjmy a výdavky štátneho rozpočtu a rozpočtov
ostatných subjektov verejnej správy na rok r sú záväzné. Rozpočtované príjmy a výdavky rozpočtu verejnej
správy na roky r+1 a r+2 sú síce orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len na
základe mimoriadne odôvodnených prípadov.
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6. R ODOVO CITLIVÉ ROZPOČ TOVANIE V TEORETICKEJ ROVINE
Rodovo citlivé rozpočtovanie nie je štandardným systémom používaným vo vyspelých ekonomikách
ako výkonové alebo programové rozpočtovanie. Ide o sériu podporných a analytických nástrojov na
znižovanie rodovej priepasti. V tejto kapitole preto postupne rozoberieme základné teoretické
východiská rodovo citlivého rozpočtovania tak, ako sú prezentované odborníkmi na túto oblasť.

6.1 P ODSTAT A

RODOVO CITLI VÉHO ROZPOČTOVANIA

Definícia rodového (rodovo citlivého) rozpočtovania podľa Európskeho parlamentu vychádza z
konceptu uplatňovania rodového hľadiska.
Rodové rozpočtovanie (gender budgeting) je aplikácia uplatňovania rodového hľadiska (gender
mainstreamingu) na procesy súvisiace s rozpočtom. Rodové rozpočtovanie znamená rodové
hodnotenie rozpočtov a integruje rodovú perspektívu do všetkých rovín rozpočtového procesu.
Prostredníctvom neho sa príjmy a výdavky reštrukturujú s cieľom podporovať rodovú rovnosť.36 To
znamená, že na všetkých stupňoch rozpočtového procesu by mal byť braný ohľad na otázku
presadzovania rovnosti žien a mužov. Rodové rozpočtovanie znamená teda zavedenie kritéria
rovnosti do všetkých procesov vytvárania, rozhodovania a implementácie verejných rozpočtov.
Rodové rozpočtovanie si nekladie za cieľ vytvoriť samostatný rozpočet pre ženy. Namiesto toho
sa zameriava na uplatnenie rodového hľadiska na všetkých stupňoch rozpočtového procesu a o
spravodlivé, na potreby cieľových skupín orientované verejné výdavky. Rovnako nie je jeho cieľom
stanovenie 50% výšky výdavkov pre mužov a 50% pre ženy; muži a ženy totiž môžu mať a majú
rôzne potreby, oprávňujúce k rozličnej alokácii výdavkov. Rodové rozpočtovanie teda posudzuje, či
verejné rozpočty v rovnakej, spravodlivej miere zohľadňujú potreby a priority mužov a žien a či vedú
k zníženiu rodových nerovností. (Napr. v oblasti starostlivosti o zdravie je nutné poskytovať ženám
prenatálnu starostlivosť a zdravotnícke služby, spojené s tehotenstvom a materstvom. To znamená
vyššiu alokáciu zdrojov pre ženy, nakoľko muži takúto starostlivosť nepotrebujú. Na druhej strane, nie
všetky výdavky sa dajú rodovo vyhodnotiť; napr. z verejného osvetlenia majú rovnaký osoh muži aj ženy.
V takýchto prípadoch je dôležitejšie zamerať sa na otázku, či majú ženy odlišné potreby na
infraštruktúru ako muži.)
Pri rodovom rozpočtovaní sa neberie do úvahy len štruktúra príjmov a výdavkov, ale i spôsob, kde a
ako sa šetrí s verejnými prostriedkami a ktoré zložky rozpočtu sú krátené alebo navyšované. (Napr.
výdavky v sociálnej oblasti predstavujú pre každý štát jednu z najnáročnejších kapitol štátneho
rozpočtu a preto sú často v časoch krízy predmetom šetrenia. Takéto šetrenie má spravidla negatívnejší
dopad na ženy ako na mužov, nakoľko ženy sú častejšie prijímateľkami rôznych sociálnych benefitov
ako sociálna podpora jednorodičovských rodín, kde vysoko prevažujú ženy, rodičovský príspevok, detské
prídavky atď.).
Rodovo vyrovnaný rozpočet teda umožňuje dodržiavať princípy rovnosti v praxi, presadzovať ich
na všetkých úrovniach a preukazovať merateľné výsledky. Tým sa zvyšuje prístupnosť verejnej
správy občanom a občiankam, jej transparentnosť a aj zodpovednosť orgánov verejnej správy voči
obyvateľstvu. Pri dôslednom dodržiavaní princípu uplatňovania rodového hľadiska vo
verejných politikách by rodové rozpočtovanie malo byť realizované na všetkých úrovniach
verejných rozpočtov a malo by byť súčasťou politiky každého štátneho orgánu alebo
územného samosprávneho celku.

36

European Parliament resolution on gender budgeting - building public budgets from a gender perspective
(2002/2198(INI))
Strasbourg, 2003. on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=
TA&reference=P5-TA-2003-0323&language=SK
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6.2 P ROGRAMOVÉ ROZPOČTOVA NIE
( GENDER BUDGETIN G )

A RODOVO CITLIVÉ ROZPO ČTOVANIE

Programové rozpočtovanie (Program performance budgeting, niekedy nazývané aj rozpočet
orientovaný na výkonnosť) je v súčasnosti zavádzané a uplatňované v mnohých krajinách sveta
vrátane Slovenska, často v spojitosti s tzv. strednodobými výdavkovými plánmi (medium-term
expenditure frameworks, MTEFs) a výstupovo resp. výsledkovo orientovaným rozpočtovaním.
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje
vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami. 37 Z tejto definície je
zrejmé, že rodové rozpočtovanie môže byť považované za formu programového rozpočtovania
s cieľom presadzovania rodovej rovnosti. Hlavné črty programového rozpočtovania v porovnaní s
rodovým rozpočtovaním sú uvedené v tabuľke 5.
T AB . 5

P OROVNANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA S RODOVÝM ROZPOČTOVANÍM

Programové rozpočtovanie38

Rodové rozpočtovanie

Orientácia na výstupy a výsledky,
sprevádzaná
zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality
služieb;

Orientácia na konkrétny výsledok: posilňovanie
rodovej rovnosti; adresná a cielená podpora tých

skupín mužov a žien, ktoré pomoc najviac
potrebujú s priebežným monitorovaním a
evaluáciou dosahovaných výsledkov;

Zodpovednosť - samospráva nesie zodpovednosť
plnenie stanovených cieľov;

Zodpovednosť za plnenie záväzkov v oblasti rodovej
rovnosti nesie vláda;

Flexibilita - rozpočtové výdavky sú alokované vo
väčšine prípadov ako „balík peňazí“;

Potreba efektívne reagovať na rodové nerovnosti
a využiť alokáciu verejných výdavkov na
dosiahnutie politicky stanoveného cieľa.

Flexibilita alokovaných rozpočtových výdavkov je
nevyhnutná pre prípadnú korekciu negatívnych
rodových dopadov;
Inklúzia - pri príprave strategických plánov,
identifikácii výdavkových priorít a monitorovaní
a hodnotení plnenia cieľov je možné zapojiť aj
verejnosť ;

Občianska participácia - využitie rodovej
expertízy a zapájanie ženských MVO a verejnosti
do hodnotenia resp. plánovania rozpočtu;

Dlhodobá perspektíva - rozpočtovanie je založené, resp.
kombinované
s
procesom
plánovania
(strednodobé/dlhodobé plány) a opiera sa o víziu,
poslanie a zámery.

Presadzovanie rodovej rovnosti znamená zmenu
v postojoch a prístupoch, čo je dlhodobý proces. Opiera
sa o jasnú víziu – dosiahnutia rodovej rovnosti vo
všetkých oblastiach súkromného a verejného života.

Spracovanie: autorka
Programové rozpočtovanie je teda dobrým východiskovým formátom pre zavádzanie
rodového rozpočtovania na úrovni samospráv, ale aj vyšších úrovniach verejnej správy. Platí to
však iba v prípade, ak je rodová rovnosť stanovená za jeden z cieľov programového rozpočtu,
optimálne ako prierezový cieľ uplatňovaný vo všetkých programoch. V opačnom prípade
ukazujú skúsenosti na to, že efektivita a krátenie zdrojov v rámci programového rozpočtovania vedie
skôr k posilneniu rodovej nerovnosti, pretože sa neberú do úvahy potreby špecifických cieľových
skupín.

37

Tamtiež
Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho
procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí. Hayek Consulting, spol. s r. o. Bratislava, 2007.
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Mrazikova_J/prog_rozpoctovanie_us/informacne_
mat/Informacny_dokument.rtf
38
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A PRINCÍPY RODO VO CITLIVÉHO ROZPOČTOVANIA

Základný cieľ rodového rozpočtovania vyplýva z podstaty jeho definície: podporovať rodovú
rovnosť. Zavedenie rodového rozpočtovania znamená zvýšenie zodpovednosti a lepšiu kontrolu vlád
a politickej reprezentácie nielen v posilňovaní postavenia žien a tým rodovej rovnosti, ale aj smerom
k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo záväzných dokumentov ako sú CEDAW, Pekingská platforma a
záväzky v rámci EÚ (viď kap. 1).
Teoretičky rodového rozpočtovania na medzinárodnej úrovni ako Diane Elson a Rhonda Sharp určili
ďalšie, špecifické ciele, ktoré boli postupne modernizované a prispôsobované. Časom sa stali nielen
obsiahlejšími a ambicióznejšími, ale sa aj viac prispôsobili potrebám súčasnej praxe.
Špecifické ciele rodového rozpočtovania a princípy, ktoré zodpovedajú týmto cieľom, môžeme
zadefinovať nasledovne39:
1. Podporovať rodovú rovnosť, výkonnosť a efektivitu
(v angličtine 3 E: equity, efficiency, effectiveness) v plánovaní a implementácií verejných politík.
Tieto ciele vychádzajú z princípov tzv. programového rozpočtovania aplikovaných na oblasť
rozpočtov majúcich vplyv na rovnosť mužov a žien.
Rodová rovnosť – hoci sa verejné rozpočty navonok javia ako rodovo neutrálne nástroje ekonomickej
politiky, redistribúcia verejných prostriedkov môže mať rozdielny vplyv na mužov a ženy. Aplikácia
rodového rozpočtovania zabezpečí, že rodová rovnosť sa stane nielen cieľom, ale aj indikátorom
ekonomickej politiky štátu.
Výkonnosť – dôkazy toho, že rodové nerovnosti v krajine vedú k spomaleniu ekonomického a
ľudského rozvoja, stále narastajú. To sa v zvýšenej miere týka rodových nerovností v redistribúcii
zdrojov a alokácii príjmov verejných rozpočtov.
Efektivita sa vzťahuje na schopnosť dosiahnuť požadovaný resp. plánovaný výsledok. Zavedením
rodového rozpočtovania sa umožní adresne a cielene podporovať tie skupiny mužov a žien, ktoré
pomoc najviac potrebujú. Z hľadiska presadzovania politiky rodovej rovnosti to znamená efektívne
reagovať na rodové nerovnosti a využiť alokáciu verejných výdavkov na dosiahnutie politicky
stanoveného cieľa.
2. Prispievať k transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi.
Presadzovanie princípov demokracie znamená umožnenie verejnosti kontrolu rozhodovacích
procesov a hodnotenie ich výsledkov vrátane tvorby, efektivity a dopadov verejných rozpočtov na
rozvoj spoločnosti. Tento cieľ zodpovedá požiadavkám kladeným na modernú liberálnu demokraciu
ako sú verejná kontrola nakladania s verejnými zdrojmi, transparentné procesy rozhodovania
a prevzatie zodpovednosti v rámci demokratických inštitúcií na všetkých mocenských úrovniach.
V prípade rodového rozpočtovania ide o nezávislú odbornú analýzu, evaluáciu a/alebo plánovanie
rozpočtu, ktorá je spravidla vykonávaná spoločne expertmi a expertkami z oblasti ekonomiky a
rodovej rovnosti. Takáto analýza umožní verejnosti nahliadnuť do praktických krokov, ktoré urobil
štát na splnenie politických záväzkov v oblasti rodovej rovnosti. Rodové rozpočtovanie tak

39

Gender Alp!: Gender budgeting: manual for use. gender budgeting in spatial planning and in urban and
regional development. An Interreg IIIB project "Alpine Space" cofinanced by ERDF funds (A/III/1.1./32) Work
Package 6:"Gender Budgeting in Spatial Planning and in Urban and Regional Development". Province of Genoa,
Employment Policies Area - Project Development Office. 2007
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zodpovedá medzinárodne uznávaným postupom prevzatia politickej zodpovednosti za rozhodovacie
procesy v danej oblasti.
3. Zvyšovať povedomie, informovanosť a aktívnu občiansku participáciu.
Tento cieľ zodpovedá požiadavke širokej občianskej participácie, ktorá je kladená na demokratické
spôsoby vládnutia. Ženské mimovládne organizácie a občianska spoločnosť zohrávajú rozhodujúcu
úlohu pri presadzovaní požiadaviek smerom k posilňovaniu postavenia žien v spoločnosti. Využitie
ich expertízy a zapojenie do hodnotenia resp. plánovania rozpočtu znamená súčasne zvýšenie
povedomia u iných aktérov, spolupôsobiacich v procese. Pozitívne príklady využitia tzv.
participatívneho rozpočtu tvoreného z rodového hľadiska už existujú na medzinárodnej úrovni
i jednotlivých krajinách.
4. Podporovať ľudský rozvoj z hľadiska rodovej rovnosti.
Z hľadiska prínosu k rozvoju spoločnosti je strategickým prístup Organizácie spojených národov
v rámci programu ľudského rozvoja (Human Development Program), ktorý hodnotí sociálne systémy
v závislosti na ich kapacite presadzovať to, čo je dobré pre ľudské bytosti. Takýto prístup ide za
hranice monetárneho hodnotenia a vníma širšie dopady politiky na ľudský rozvoj jednotlivých
spoločností. Hodnotenie z hľadiska ľudského rozvoja ponúka nový pohľad na súvislosti medzi
ekonomickými faktami a ich sociálnym rozmerom, rozširujúc obsah ekonomiky aj na nemonetárne
aspekty a podčiarkujúc štrukturálne vzťahy medzi rodinami, štátom, podnikateľskou sférou a
občianskou spoločnosťou, teda ziskovým a neziskovým sektorom. V rámci hodnotenia ľudského
rozvoja sa prioritne kladie dôraz na inverziu vzťahov produkovaných tovarov a služieb pre trh a pre
ľudí. Kým prístup klasickej ekonomiky ľudí vníma v kontexte výroby a spotreby týchto tovarov,
tradične hodnotí iba produkciu tovarov pre trh a od nich odvádza výsledky dosahované v danom
národnom hospodárstve, prístup ľudského rozvoja hodnotí hlavne rozvoj ľudských schopností
a reálne fungovanie spoločenských vzťahov.
Súčasné ekonomické prístupy a od nich odvodené usporiadanie verejných rozpočtov je
štruktúrované na makroekonomických výpočtoch, založených na koncepte príjmu, spotreby
a investícií v rámci trhového systému, pričom sa berie do úvahy iba produkcia v hospodárstve ako
verejnej sfére, kým domáca sféra a štát sa považujú iba za konzumentov.
Takýto prístup je ale zaťažený metodologickými predsudkami, pretože neuvažuje s produkciou
a výmenou služieb a tovarov v rámci rodiny a neziskovej sféry, čo je dôležité hlavne z hľadiska
hodnotenia prínosu neplatenej práce žien a asymetrického, rodovo stereotypného rozdelenie
platenej a neplatenej práce a zodpovednosti za ňu.
Prínos žien k ekonomike a rozvoju spoločnosti zostáva takto nedocenený, pričom zostáva ukrytá
obrovská nerovnosť v distribúcii zdrojov, rozdelenia pracovných pozícií a povinností medzi ženami
a muži. Takéto zneviditelnenie určitých prvkov prispieva k štrukturálnej zraniteľnosti celkového
ekonomického systém.
Aplikovaním prístupu hodnotenia ľudského rozvoja sú politiky a verejné rozpočty hodnotené nielen
z hľadiska schopnosti poskytovania relevantných služieb pre ženy a mužov, ale i z hľadiska cielenej
podpory kreovania sociálne a rodovo spravodlivej spoločnosti podporujúcej dôstojný život pre
všetkých občanov a občianky.
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M ECHANIZMUS

RODOVO CI TLIVÉHO ROZPOČTOVANI A V KONTEXTE
APLIKÁCIE PRINCÍPOV RODOVEJ ROVNOSTI
Verejný rozpočet je základným nástrojom na presadzovanie určitých politík. Pokiaľ je rodová
rovnosť seriózne považovaná za jeden z politických cieľov, rodové rozpočtovanie je efektívnym
nástrojom pre posúdenie jej reálneho presadzovania (de facto uplatnenia) v praxi. Analýza rozpočtu
z rodového hľadiska navyše pomáha odkrývať skryté formy znevýhodnenia, ktorých následkom je
prehlbovanie rodových rozdielov, a zavádzať efektívne a presne cielené opatrenia. Dlhodobé
skúsenosti skutočne ukazujú, že zaoberanie sa rodovým rozpočtovaním vedie k zásadným
a hĺbkovým zmenám vo formulácii politík, ako aj v samotnom prístupe politikov/čiek
a odborníkov/čiek, ktorí sa ním zaoberajú. Rovnako posilňuje zodpovednosť a transparentnosť
v rozpočtových procesoch40.

PRINCÍPY RODOVEJ ROVNOSTI A ICH APLIKÁCIA DO PROCESU ROZPOČTOVANIA
Politika rodovej rovnosti a posilňovanie žien má tri základné princípy:


holistický (širokospektrálny prístup z politického, sociálneho a ekonomického hľadiska),



univerzálny a prierezový (uplatňovanie rodového hľadiska musí byť zavedené vo všetkých
oblastiach),



participatívny a inkluzívny (zapájanie občianskej spoločnosti a verejnosti) .

Rodovo vyrovnaný rozpočet umožňuje dodržiavať tieto princípy rodovej rovnosti v praxi,
presadzovať ich na všetkých úrovniach a preukazovať merateľné výsledky. Tým sa zvyšuje
dôveryhodnosť verejnej správy občanom a občiankam, jej transparentnosť a aj zodpovednosť
orgánov štátnej a verejnej správy voči obyvateľstvu.
Analýzy rovnako potvrdzujú, že rozpočet zostavený podľa princípov rodovej rovnosti zvyšuje
participáciu žien na pracovnom trhu a celkovú zamestnanosť. (Napr. dostupnosť verejnej dopravy
a/alebo možnosť využívania škôlok a iných opatrovateľských služieb výrazne zvyšuje zamestnanosť
žien a súčasne vytvára nové pracovné príležitosti.) Dôležitým aspektom je aj rozpoznanie dôležitosti
neplatenej práce žien a jej prínos pre spoločnosť. Priaznivé vplyvy presadzovania rodovej rovnosti
do praxe sa prejavujú aj priaznivejším demografickým vývojom. Mnohé ekonomické analýzy
dokazujú aj makroekonomický dopad; presadzovanie rodovej rovnosti má pozitívny vplyv na
ekonomický rast a efektivitu práce41.
Rodové rozpočtovanie zahŕňa celú škálu procesov a nástrojov na posudzovanie rodového dopadu
rozpočtu na národnej alebo samosprávnej úrovni. Základným východiskom je rozpoznanie spôsobov,
ktoré určujú rodové pomery a nerovnosti v spoločnosti, ako aj spôsobov, ako na tieto pomery vplýva
ekonomická politika štátu.
Základné predpoklady pre úspešné zavádzanie rodového rozpočtovania sú postavené na
nevyhnutnej politickej podpore vlád alebo samospráv v dlhodobom časovom horizonte. Pre
jeho praktickú realizáciu je potrebné zabezpečiť nasledujúce základné požiadavky:

40

SHARP, R.: Moving Forward: Multiple Strategies and Guiding Goals. In: Gender Budget Initiatives: Strategies,
Concepts and Experiences. UNIFEM, New York, 2002.
Economist: A guide to womenomics. The future of the world economy lies increasingly in female hands.
12.4.2006. Online: http://www.economist.com/node/6802551
41

54

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni

Rodovo segregované údaje a štatistiky (delené minimálne podľa pohlavia) pre:


výdavky a príjmy,



objem neplatených ekonomických aktivít a prác ako sú neplatené práce v domácnosti a v
oblasti starostlivosti, charitatívne aktivity,



mikro - analytický model ekonomického a iného správania sa spracovaný podľa rodového
hľadiska.42

Expertíza v oblasti rodovej rovnosti ako sú citlivosť k rodovým rozdielom, normám a stereotypom
a vplyvu verejných politík na ne, schopnosť uvedomovať si zložitosť pôvodov rodových nerovností,
analyticky pristupovať k skrytým súvislostiam a vyhľadávať ich.
Spolupráca aktérov, teda horizontálny resp. prierezový prístup znamenajúci spoluprácu medzi
vládnymi agentúrami naprieč politickým procesom ako i medzi expertmi/kami v oblasti
rozpočtovania, formovania politiky a rodovej rovnosti.
Znalosť a ovládanie analytických a metodických nástrojov potrebných v procese rodového
rozpočtovania od analýzy, plánovania, návrhu opatrení až po monitoring a evaluáciu.
Schopnosť politicky myslieť a formulovať stratégie, ciele a opatrenia.
Základné predpoklady pre zavedenie rodového rozpočtovania a jeho priebeh resp. cyklus zobrazuje
nasledujúca schéma.
O BRÁZOK 2 C YKLUS PROCESU RODOVÉHO ROZPOČTOVANIA

Zdroj: Manuál UNFPA k gender budgetingu43
Najväčším problémom pri rodovej analýze rozpočtu býva, ako určiť u niektorých výdavkov ich
cieľovú skupinu, teda či sú zamerané na mužov, alebo na ženy. V praxi sa používajú najmä dva
spôsoby, ako je možné výdavky hodnotiť z rodového hľadiska44:

42

FOLTYSOVÁ, M. et al: Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Ministerstvo
financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, 2004. ISBN 80-85045-14-1
43 UNFPA, UNIFEM: Gender Responsive Budgeting and Women’s Reproductive Rights: a Resource Pack, New
York 2006. ISBN: 1 93 28 27 61 7

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni

55

Použitie štatistík a kvantifikácie primárneho príjemcu
Pri tomto postupe je potrebné zhromaždiť dostupné údaje rozdelené podľa pohlavia vo vzťahu k
samotnému výdavku. Táto metóda je nákladná a vyžaduje čas a prácu. Teoreticky by sa malo napr. na
úrovni mesta spočítať podiel žien a mužov ako konečných príjemcov na výdavkoch z jednotlivých
kapitol rozpočtu a získané údaje vyhodnotiť. Ak by sa zistilo, že v niektorých častiach je rozpočet
rodovo nevyrovnaný, malo by mesto tieto nerovnosti napraviť.
Subjektívne hodnotenie výdavkov a hodnotenie všetkých príjemcov
Táto metóda sa zakladá na posudzovaní výdavkov subjektívnym spôsobom. Tam, kde je to možné,
používa štatistiky a výsledky výskumu; v ostatných prípadoch posudzuje skutočnosť odhadom.
Rozdiel oproti prvej metóde spočíva v tom, že výdavky nie sú rozdeľované podľa podielu žien a
mužov, ale výdavok ako celok je priradený k jednotlivej kategórii (muži, ženy, neutrálne, neurčiteľné)
podľa prevažujúceho podielu tých, ktorí majú z výdavku prospech.
Na základe dlhoročných skúseností v rôznych krajinách a inštitúciách môžeme identifikovať rôzne
postupy a nástroje využívané pri rodovom rozpočtovaní. Nasledujúce príklady ilustrujú rôznorodosť
prístupov, ktoré spravidla vychádzajú z daností a špecifík danej krajiny. Zoznam nie je
úplný; metodické prístupy sa v priebehu času vyvíjajú a prispôsobujú požiadavkám praxe a cieľov
rodovej rovnosti.

A NALÝZA

ROZPOČTU PODĽA

R HONDY S HARP 45

Tento spôsob analýzy rozpočtu bol vyvinutý v Austrálii na posudzovanie výdavkov v troch
kategóriách:


výdavky špecificky zamerané na podporu žien resp. rodovej rovnosti (napr. zdroje
alokované na podporu dievčat a žien pre kvalifikáciu v netradičných oblastiach pracovného
trhu)



výdavky na rovnosť príležitostí vo verejnej správe (napr. inštitucionálne zakotvenie
rodovej rovnosti);



ostatné výdavky analyzované z rodového hľadiska.

Niektoré iniciatívy v rodovom rozpočtovaní sa sústredili na prvú kategóriu, ktorá je najľahšie
merateľná a vyčísliteľná. V podstate ide o výdavky, ktoré boli vynaložené na podporné/vyrovnávacie
opatrenia v prospech posilnenia žien a rodovej rovnosti. Druhú kategóriu možno v niektorých
prípadoch zjednodušiť na porovnávanie mzdových výdavkov vo verejnej správe na ženy a mužov,
pre ktoré sú údaje ľahšie dostupné.
Tento prístup je využívaný napríklad vo Francúzsku, ktoré vykonáva rodové rozpočtovanie podľa
týchto kritérií.
Možné problémy:


rozhodnutie, či zvoliť kategóriu ‚ženy‘ alebo ‚rod/gender‘;



tendencie sústrediť sa na prvú kategóriu, pretože je najjednoduchšie merateľná, čím sa
stráca celkový obraz;



pri vyhodnotení druhej kategórie vo forme mzdových výdavkov riziko skreslenia, nakoľko sa
berie do úvahy privilegovaná verejná správa, kým obraz v spoločnosti môže byť iný.

44 FOLTYSOVÁ, M. et al: Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Ministerstvo
financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, 2004. ISBN 80-85045-14-1
45 SHARP, R.: How to do a Gender-sensitive Budget Analysis, AUSAID, 1998
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METODICKÝ RÁMEC RODOVO CITLIVÉHO ROZPOČTOVANIA PODĽA DIANY ELSON
Najucelenejší a najčastejšie používaný metodický rámec pochádza z Veľkej Británie z konca 90. rokov
minulého storočia podľa rodovej teoretičky Diane Elson46, preto sa často nazýva aj Elsonovej nástroj.
Ten pozostáva zo šiestich (v novšej literatúre zo siedmych) krokov:
1. Hodnotenie politických stratégií z rodového hľadiska.
Najrozšírenejší prístup v rodovom rozpočtovaní, ktorý je výhodný hlavne v začiatkoch jeho
zavádzania. Umožňuje získať základné porozumenie o fungovaní verejných rozpočtov a ich vplyvu na
rodové pomery v spoločnosti a poskytuje argumentáciu pre advokačné stratégie a ďalšie vzdelávanie
v oblasti rodového rozpočtovania.
Tento typ evaluácie vyhodnocuje politické rozhodnutia o rozdeľovaní zdrojov z hľadiska ich rôznych
dopadov ma mužov a ženy. Základnom je otázka, akú úlohu má prerozdeľovanie zdrojov na rodové
pomery, respektíve či posilňuje rodovú rovnosť alebo prehlbuje nerovnosť medzi mužmi a ženami?
Analýza verejných politík sa spravidla vykonáva v piatich krokoch:


situačná/východisková analýza daného sektora;



analýza politiky alebo programu v rámci daného sektora;



analýza alokácií položiek rozpočtu;



analýza zabezpečenia a poskytovania služieb a sociálnych benefitov;



analýza výstupov/dopadov a zmeny situácie.

Možné problémy:


nedostatok rodovo členených dát alebo obmedzený prístup k nim;



nedostatok ľudí s dostatočnou expertízou v oblasti rozpočtovania, danej sektorovej politiky
a rodovej rovnosti.

Kritika: spomínaná päť kroková analýza neobsahuje niektoré dôležité aspekty ako sú otázky kultúry
a štruktúry inštitúcie a procesu formovania rozpočtu (kto a ako formuluje rozpočet) a rovnako
nezahŕňa možnú flexibilitu v rozhodovaní.
2. Analýza príjemcov verejných benefitov (beneficiary assessment).
Tento nástroj slúži na ex-ante analýzu konkrétnych oblastí verejnej politiky a programov, v ktorých
sa podrobne analyzujú vynaložené verejné prostriedky a zisťuje sa, ktoré sociálne skupiny z nich
profitujú, akým spôsobom a v akom rozsahu.
Pri analýze príjemcov a príjemkýň sociálnych transferov a verejných výdavkov je popri sekundárnej
analýze štatistických údajov možné (a žiaduce) využívať aj prieskumy robené priamo u cieľových
skupín. Pritom je možné využívať rôzne formy kvalitatívneho výskumu ako sú prieskumy mienky,
skupinové diskusie vo fokusových skupinách alebo hĺbkové rozhovory. Do prieskumov by mali byť
zapojené rôzne sociálne skupiny žien i mužov.

46

ELSON, D.: Integrating gender issues into national budgetary policies and procedures: some policy options.
In: Journal of International Development, Volume 10, Issue 7, pages 929–941, November/December. John Wiley
& Sons, Ltd. 1998.
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Možné problémy:


nedostatok rodovo členených dát alebo obmedzený prístup k nim;



výsledky prieskumov sú často považované za menej závažné argumenty;



potreba vyváženia kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov;

Kritika: orientácia len na príjemcov pomoci nezahŕňa názory ostatných, ktorí/é z daných verejných
výdavkov/služieb neprofitujú.
3.

Analýza výskytu, t.j. prerozdelenia verejných výdavkov z rodového hľadiska
(incidence assessment).

Tento nástroj slúži na ex-ante analýzu konkrétnych oblastí verejnej politiky a programov. Vo
vybranej oblasti sa podrobne analyzujú vynaložené verejné prostriedky a skúma sa ich tok smerom
k iniciatívam zamiereným na mužov a chlapcov vs. ženy a dievčatá. Pre uskutočnenie takejto analýzy
potrebujeme presné rodovo členené údaje a štatistiky cieľových skupín, na ktoré sú verejné politiky
zamerané. Tento nástroj rodového rozpočtovania je vhodný aj na posúdenie dopadov úsporných
opatrení a škrtov vo verejných rozpočtoch.
Takáto analýza dopadu prerozdelenia verejných výdavkov obsahuje v sebe dva kroky:


Stanovenie resp. odhad výdavkov určitej verejnej služby vzťahovanej na jednotku (napr.
odhad výdavkov verejných škôl na jedno dieťa);



Určenie podielu resp. počtu mužov a žien v cieľovej skupine, pre ktorú je služba určená
(napr. koľko dievčat a chlapcov navštevuje verejné školy).

Možné problémy:


nedostatok rodovo členených dát alebo obmedzený prístup k nim;



ťažkosti pri posudzovaní rodovo neutrálnych opatrení;



vyžaduje náročnú analýzu veľkých objemov dát.

Kritika:


táto analýza predpokladá statické dáta, ktoré sa nemenia v čase a nelíšia v oblastiach ako sú
rurálne a urbánne;



predpokladá rovnakú kvalitu poskytovaných služieb;



bez súčasného využitia iného nástroja poskytuje len kvantitatívne dáta a nie hĺbkovú
kvalitatívnu analýzu.

4. Rodová analýza vplyvu rozpočtu na využitie času
Cieľom takejto analýzy je zistiť súvislosti medzi alokáciou jednotlivých položiek rozpočtu
a spôsobom, ako využívajú muži a ženy čas strávený v domácnosti. Rozhodujúce je pritom posúdenie,
aký vplyv má rozpočet na objem neplatenej práce v domácnosti a charite, vykonávanej prevažne
ženami. V rozvojových krajinách to znamená napríklad zhodnotenie času, využívaného pri
zabezpečovaní vody a dreva na varenie pre domácnosť, čo je takmer výlučnou ženskou doménou.
V našich pomeroch ide hlavne o posúdenie časovej náročnosti na oblasť starostlivosti o deti
a závislých členov rodiny, rozsah a rozdelenie neplatenej práce nielen v domácnosti, spotreba času na
cestovanie v závislosti od ne/dostupnosti verejnej dopravy atď. Takúto analýzu môže vykonávať
odborný tím na úrovni vlády a/alebo občianskej spoločnosti.
Na určenie prínosu tejto práce je možné vyčísliť ju z finančného hľadiska na základe štandardných
cien platených v komerčných službách. Napríklad je zrejmé, že šetrenie verejných výdavkov v oblasti
podpory dostupných opatrovateľských služieb neúmerne časovo zaťažuje ženy, ktoré sú stále
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primárne zodpovedné za starostlivosť o závislých členov a členky rodiny. Dá sa pomerne presne
vyčísliť, akú záťaž znamená pre ženy rušenie verejných jaslí a materských škôlok.
Možné problémy:


spoľahlivá a kvalitná analýza vyžaduje údaje z tzv. Time Use Survey (TUS), ktoré sú finančne
náročné47;



mimovládne organizácie ani akademická sféra nedokážu vykonávať štatistické zisťovania
takéhoto rozsahu vo vlastnej réžii;



rodová analýza TUS vyžaduje špecifické schopnosti.

Kritika:


TUS iba potvrdzujú fakty o rodovom prerozdelení práce a zodpovedností v domácnosti,
ktoré už poznáme;



odporcovia rovnosti mužov a žien v súkromnej sfére považujú rodovo stereotypné roly
v domácnosti za prirodzené, nemenné a správne.

5. Rodovo citlivý strednodobý výdavkový plán
Podstata tohto nástroja spočíva v priradení rodu ako ďalšej kategórie do makroekonomických
modelov rozpočtovania tak, aby strednodobé plánovanie bolo spracované za využitia rodového
hľadiska. Často je takýto model rozpočtovania prepojený na programové rozpočtovanie; v tom
prípade je žiaduce zohľadniť rodovo segregované indikátory/merateľné ukazovatele výsledkov.
Do úvahy prichádzajú rôzne možnosti využitia strednodobých výdavkových plánov:


využitie existujúcich premenných v rámci sektorov a zavedenie ich rodového členenia (napr.
trh práce);



pridanie určitých premenných alebo celých sektorov (napr. neplatená práca, na čo sú
potrebné štatistické zisťovania využívania voľného času TUS ).



Možné problémy:



niektoré kategórie ako neplatená práca sú komplikované na štatistické spracovanie
a kvantifikáciu a vyžadujú štatistické zisťovania využívania voľného času TUS a ich analýzu;



len málo skúseností na medzinárodnej úrovni.

6. Komplexná hĺbková rodová analýza rozpočtu
Komplexná rodová analýza rozpočtu býva robená na vládnej úrovni, pričom sa využíva jeden alebo
viaceré z vyššie spomínaných nástrojov. Najjednoduchšie sa spracováva, ak je štátny rozpočet
predkladaný vo forme programového rozpočtu. Takáto analýza býva podložená komplexnou vládnou
správou, v ktorej sú zdôvodnené rozhodnutia o vládnych politikách z rodového hľadiska, ako aj
rozhodnutia o rozdelení zdrojov. Vládna správa by mala obsahovať aj reinpretáciu dopadov rozpočtu
na rodovú ne/rovnosť podloženú sledovaním rôznych indikátorov ako je rodové rozdelenie
verejných výdavkov, rodové pomery na trhu práce alebo podiel podporovaných verejných služieb
využívaných hlavne ženami.
Komplexná rodová analýza môže byť vykonaná aj mimovládnymi organizáciami a využitá ako
advokačný nástroj v prospech zodpovednejšieho prístupu k rodovej rovnosti.

Štatistické zisťovanie využitia času (TUS - time use survey) je harmonizované zisťovanie o využití času v
domácnostiach podľa požiadaviek Eurostatu. na Slovensku sa vykonáva na základe podmienok špecifikovaných
v nariadení Rady Európy č. 322/97.
47
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Možné problémy:


potrebuje silné politické a inštitucionálne zázemie;



tvorcovia rozpočtu spravidla nedisponujú rodovou expertízou;



vládne stanovisko môže byť skreslené, podávajúc len pozitívne výsledky;



vyžaduje neustály tlak občianskej spoločnosti, aby sa vykonávalo.

7. Rodová analýza príjmovej stránky rozpočtu
Relatívna i absolútna výška odvádzaných daní jednotlivcov závisí od príslušnosti k sociálnej skupine
a líši sa aj v závislosti od rodu. Reformy daňového systému v príjmovej oblasti majú na tieto skupiny
rôzne dopady. (Napr. je z rôznych analýz známe, že zvýšenie nepriamych daní ako DPH majú neúmerný
dopad na sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.)
Kľúčovou otázkou pri rodovej analýze príjmovej stránky rozpočtu z daní je teda otázka, kto platí aké
– priame i nepriame – dane? Posudzujú sa pritom nie absolútne hodnoty, ale hlavne pomerná výška
daní vo vzťahu k príjmu.
Na adekvátne posúdenie prínosu jednotlivých sociálnych skupín a ich rodového členenia k verejným
financiám je dôležité zohľadniť aj neplatenú prácu žien.
Možné problémy:


nedostatok rodovo členených dát alebo obmedzený prístup k nim,



ťažkosti pri posudzovaní kvantifikácie neplatenej práce žien,



vyžaduje náročnú analýzu veľkých objemov dát.
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6.5 N ÁSTROJE

IMPLEMENTÁCI E

RODOVÉHO

ASPEKTU

DO

SYSTÉMU

ROZPOČTOVANIA
Autori48 všeobecne rozoznávajú analytické a technické nástroje pre implementáciu rodovo
citlivého rozpočtovania do systému rozpočtov národných vlád, či už ide o implementovanie
z podnetu samotných vlád alebo mimovládnych organizácii. Sumár týchto nástrojov by sa dal
rozčleniť nasledovne, pri splnení podmienky dostatočne veľkej a rodovo členenej dátovej základne:


Rodovo uvedomelý strednodobý rámec hospodárskej politiky

Ide o nástroj zlučujúci súčasné možnosti integrácie rodovo citlivej politiky v strednodobom fiškálnom
rámci prostredníctvom zapojenia lokálnych vládnych autorít, organizácii občianskej spoločnosti,
neziskových organizácii ako aj iných podobných inštitúcií tak na príjmovej ako aj výdavkovej stránke.


Politika rodovo uvedomelých odhadov

Politika rodovo uvedomelých odhadov má za cieľ odhadovať politiky resp. jednotlivé programy, na
ktoré boli vyčlenené prostriedky z rozpočtu/rozpočtov na základe rodovej citlivosti. Daný nástroj je
využívaný najmä pri ročných prípravných fázach rozpočtov v rámci rozpočtového cyklu. Snaží sa
odpovedať na otázku „Akým spôsobom jednotlivá politika/program vrátane zdrojového alokovania
znižuje resp. zvyšuje rodovú rovnosť?“.


Hodnotenie rodovo členených príjemcov

Ide o nástroj buď spätného ako aj budúceho zisťovania účinnosti rodovo citlivej politiky
prostredníctvom otázok na respondentov za účelom zistenia, či výdavky pokryli oblasti, na ktoré boli
použité a požiadavky, na základe ktorých boli prostriedky alokované. Väčšinou ide o dotazníkové
prieskumy, ale aj rozhovory či diskusné panely a stretnutia.

D O P ADO V É


AN AL Ý ZY

Rodovo členená dopadová analýza verejných výdavkov

Analýza sa pokúša odhadnúť distribúciu verejných výdavkov medzi mužov a ženy v jednotlivých (aj
rodovo citlivých) programoch. Samotne pozostáva z dvoch krokov a to: 1. Odhad jednotkových
nákladov na poskytovanie verejných služieb (ihriská, školstvo;...). 2. Prerozdelenie jednotkových
nákladov podľa počtu jednotiek v pozorovaných celkoch.


Rodovo členená daňová dopadová analýza

Analýza sa zameriava na príjmovú stránku rozpočtov, a to kalkulovaním objemu priamych
a nepriamych daní platených domácnosťami alebo jedincami. Problémom je rodová identifikácia
nepriamych daní najmä DPH v spotrebnom koši domácnosti. Je vhodné danú analýzu aplikovať na
oficiálne štatistické dáta ako aj na „pocitové“ dáta respondentov.


Rodovo členená dopadová analýza rozpočtu na pracovný čas

Tato analýza sa snaží určiť, či zmeny v jednotlivých politikách transformovaných do života
prostredníctvom konkrétnych rozpočtov resp. výdavkov majú spojitosť na čas žien, ktorý strávia

48

Napr. Diane Elson; dostupné na www.thecommonwealth.org/gender
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„neplatenou prácou“. Pre túto analýzu je potrebné využiť dáta resp. samotnú analýzu pracovného
a mimopracovného času. Môžeme uvažovať o „reprodukčnej dani“ 49 a taktiež o výdavkoch na
zabezpečenie služieb dopravy, zdravia a výchovy v jednotlivých domácnostiach.

R O DO V O

UV E DO ME L É R O ZP O ČT O V É H LÁ S EN I A

Ide o komplexné hlásenie prezentujúce vládnu zodpovednosť celkového rodovo citlivého
rozpočtovania resp. dopady na rodovú rovnosť. Je sumárom vyššie spomenutých nástrojov, ktoré
hodnotia vládnu politiku, programy a jednotlivé rozpočty prostredníctvom indikátorov ako podiel
celkových výdavkov zameraných na rodovú rovnosť, podiel výdavkov na verejné služby využívané
jednotlivými pohlaviami, pomer rodovej zamestnanosti.
Prvé tri typy nástrojov sú zamerané na analýzu potenciálnych dopadov vládnych výdavkov v rámci
rodovej citlivosti, prostredníctvom participačného prístupu pri tvorbe rozpočtov, čiže je ich možné
považovať za nástroje predrozpočtové. Do tejto kategórie je možné zaradiť rôzne už všeobecne
známe analýzy ako hospodárska analýza, finančná analýza, sociálna analýza, CBA analýza,... . Pre tieto
analýzy je však potrebné mať dátovú základňu, prispôsobenú pre jednotlivé druhy analýzy; v prípade
rodovo citlivého rozpočtovania je potrebné poznať minimálne údaje o percentuálnom a nominálnom
rozložení pohlaví. Druhé dva typy nástrojov je možné považovať za postrozpočtové. Ich účelom je
zhodnotenie, či použité konkrétne nástroje prispeli k vyrovnaniu rodovej nerovnosti, resp. či sa
samotný rozpočet správal ako rodovo citlivý, rodovo neutrálny, rodovo predpojatý alebo rodovo
slepý. Zo záverov zhodnotenia postrozpočtových typov nástrojov je vhodné vychádzať pri tvorbe
rozpočtu na nasledujúce sledované obdobie a v prípravnej fáze kombinovať s predrozpočtovými
typmi nástrojov.
Pri používaní jednotlivých nástrojov je však potrebné kategorizovať samotné výdavky smerujúce do
podporných programov v kontexte rodovej rovnosti. Hlavnú kategorizáciu takýchto výdavkov
ponúka nasledovné členenie.


Rodovo špecifické výdavky

Výdavky sú alokované na špecificky zamerané skupiny príjemcov, napríklad pre skupiny ochraňujúce
týrané ženy, alebo komunitné skupiny mužských či ženských chorôb.


Výdavky ktoré podporujú rodovú rovnosť v rámci verejných služieb

Tieto výdavky sú alokované na rovnosť príležitostí najmä v oblasti možnosti zamestnania sa,
napríklad ako programy podporujúce prezentáciu žien na manažérskych postoch , vrátane rovnosti
platových ako aj iných možností.


Všeobecné a hlavné výdavky

Tieto výdavky nie sú súčasťou vyššie spomenutých dvoch skupín. Analýza rodových dopadov týchto
výdavkov je zameraná skôr na rozdielny dopad sektorovej alokácie na ženy a mužov. Problémom
jednotlivých vlád je, že väčšina rodovo citlivých výdavkov smeruje do tejto kategórie.

49

neplatený čas strávený reprodukčným procesom za účelom udržania a rozvíjania stavu spoločnosti
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7. R ODOVO CITLIVÉ ROZPOČ TOVANIE V PRAXI
V predchádzajúcich kapitolách sme objasnili podstatu a základné princípy rodovo citlivého
rozpočtovania na základe dostupných zahraničných prameňov. Za nevyhnutné považujeme pre účely
tejto publikácie uviesť niekoľko zahraničných skúseností uplatňovania princípu rodovej rovnosti
v rozpočtovej praxi vyspelých trhových ekonomík.

7.1 Z ÁKLADNÉ

V ÝCHODISKÁ

Verejný rozpočet nie je nástroj rodovo neutrálny; spôsob redistribúcie verejných prostriedkov má na
rôzne sociálne skupiny v spoločnosti rôzny – a to pozitívny alebo negatívny – vplyv (rodovo
neutrálne politiky nie sú primárne zamerané na mužov alebo na ženy a predpokladá sa, že majú
rovnaký dopad na mužov aj na ženy).
Verejné rozpočty a ich tvorcovia často zabúdajú brať do úvahy rôzne sociálne, rodovo podmienené
roly, zodpovednosti a možnosti mužov a žien. Rodová rola je jednou zo sociálnych rolí udržiavaných
spoločnosťou a potvrdzovaných každodenným životom. Je utváraná obrazmi „mužskosti“ a
„ženskosti“, ktoré sú formované prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti,
ale i podľa rôznych kultúr na základe sociálnych, kultúrnych a náboženských vplyvov a tradícií.
Takýto rodovo slepý prístup má za následok ďalšie prehlbovanie rodových rozdielov a niekedy aj
znevýhodnenie žien alebo mužov. V tomto zmysle za rodovo slepé politiky považujeme také,
u ktorých sa neuvažuje v rozdielnym dopadom na mužov a ženy a považujú sa za rodovo neutrálne;
v skutočnosti však majú či už priamy alebo nepriamy rozdielny dopad na určité skupiny žien a
mužov.
Nepriaznivé dopady verejných politík na jednu skupinu obyvateľstva – napr. na ženy, a to aj v
prípade naoko neutrálneho predpisu ako je verejný rozpočet, odporujú zásade rovnakého
zaobchádzania a sú v podstate nepriamou diskrimináciou, ktorá je v Európskej únii a rovnako v
Slovenskej republike zakázaná zo zákona.
Na predchádzanie diskriminačných vplyvov verejných rozpočtov bol vyvinutý nástroj, ktorého
úlohou je zabezpečiť spravodlivé prerozdeľovanie finančných zdrojov z hľadiska vplyvu
rozpočtových opatrení na ženy a mužov. Tento nástroj sa nazýva rodové, resp. rodovo citlivé)
rozpočtovanie (gender budgeting).
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RODOVO CITLIVÉH O ROZPOČTOVANIA

Rodové rozpočtovanie sa začalo vykonávať najmä v súvislosti s rozvojovými projektmi. Stratégia
rodového rozpočtovania sa stala dôležitou témou pri vyhodnocovaní vplyvu a dopadu rozvojových
opatrení presadzovaných globálnymi inštitúciami ako Svetová obchodná organizácia a Svetová
banka. V mnohých analýzach sa následne ukázalo, že politika svetového obchodu a financií negatívne
ovplyvnila najmä ekonomickú a sociálnu situáciu žien. Rodové rozpočtovanie umožnilo vykonať
v tomto smere určitú nápravu k spravodlivejšiemu plánovaniu politík a prerozdeľovaniu verejných
financií.
Za priekopnícke krajiny v rodovom rozpočtovaní sú považované Juhoafrická republika a Austrália,
ktorá uskutočnila prvú rodovú analýzu štátneho rozpočtu už v roku 1984. V 90. rokoch minulého
storočia k nim vďaka vplyvu OSN pribudli mnohé africké krajiny ako Namíbia, Tanzánia, Uganda
atď. V Európe má rodové rozpočtovanie najsilnejšiu tradíciu vo Veľkej Británii, Švédsku, Nórsku,
Dánsku, Švajčiarsku a Francúzsku.
Spôsoby rodového rozpočtovania sa v jednotlivých krajinách líšia, pričom najčastejšie sa uplatňuje na
úrovni regiónov v určitých sektoroch; napr. vo Francúzsku sú sledované výdavky konkrétne cielené
na ženy a na iniciatívy na podporu rovnosti príležitostí vo verejnom sektore, vo Švédsku boli pilotné
projekty spustené v oblasti sociálnej ochrany, regionálneho rozvoja, dopravy a spojov a vo Veľkej
Británii sa zaoberajú aj príjmovými otázkami v podobe vplyvov daňových kreditov na mužov a ženy v
závislosti od ich rodinného stavu.50

O BLASTI

RODOVO CITLIV ÉHO ROZPOČTOVANIA

Rodovo citlivé rozpočtovanie sa spravidla sústreďuje na jednu alebo viacero z týchto oblastí:
1.

celý rozpočet (štátu, mesta, obce, atď.),

2.

výdavky vybraných rezortov alebo programov,

3.

nové projekty alebo programy,

4.

vybrané druhy príjmovej stránky rozpočtu (dane, špecifické poplatky atď.),

5.

zmeny v daňovom systéme (ich dopad na mužov a ženy, najmä v špecifických životných
situáciách),

6.

zavádzanie novej legislatívy alebo opatrení51.

Zameranie na rodový rozmer rozpočtov neznamená, že iné znevýhodnenia zostávajú bokom. Rodové
analýzy môžu – a mali by byť - štruktúrované tak, aby zohľadnili iné formy nerovnosti, ako sú napr.
sociálne postavenie, rasa a regionálne rozdiely. Kľúčová otázka by v takomto prípade bola: Aký
dopad bude mať toto opatrenie (napr. daňová reforma, šetrenie v sociálnej oblasti) na postavenie
viacnásobne znevýhodnených skupín žien?

STIEGLER, B.: Rodové rozpočtovanie: teoretické východiská a kľúčové prvky. In: Spravodlivosť v rodových
vzťahoch rozdeľovania (nielen) zdrojov. Aspekt, Bratislava, 2009. ISBN 978-80-85549-86-7. Online:
http://www.aspekt.sk/download/spravodlivost_v_rodovych_vztahoch_web.pdf (stav 12.11.2010)
50

51

FOLTYSOVÁ, M. et al: Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Ministerstvo
financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, 2004. ISBN 80-85045-14-1
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M ETODICKÉ

KONCEPTY

Rodové rozpočtovanie je nástrojom rodovej politiky a súčasťou stratégie uplatňovania rodového
hľadiska vo verejných politikách. Pre vysvetlenie jeho východísk a princípov musíme najskôr
ozrejmiť širšie koncepty, z ktorých rodové rozpočtovanie vychádza.
Rodová politika je politika, ktorej základom je pojem rod ako výsledok socializácie a nie biologická
kategória ženy. Rodová politika sa zaoberá pomermi medzi rodmi, ktoré nie sú nemenné, naopak.
Sociálne a kultúrne rodové stereotypy medzi mužmi a ženami vznikli historickým vývojom a sú
spätne politicky formovateľné. Biologické rozdiely v pohlaví nie sú akceptovateľné ako oprávnenie
na vytváranie spoločenských rodových rozdielov. Rodová politika vychádza z faktu, že aj muži majú
svoj rod a netvoria univerzálnu ľudskú normu.52
Rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké
zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod,
povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať
svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie,
ašpirácie a potreby žien a mužov sú uznávané, hodnotené, zohľadňované a podporované v rovnakej
miere a nediskriminujúco.
Podľa Rady Európy „rovnosť žien a mužov znamená rovnaké zviditeľnenie, rovnakú právomoc
a rovnakú účasť mužov i žien vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života.“53
Rodové rozdiely sú rozdiely medzi ženami a mužmi v miere participácie, možnostiach prístupu,
právach, ako aj výsledkoch v ktorejkoľvek oblasti verejnej a súkromnej sféry; je to napr. nerovnosť
medzi ženami a mužmi i v prístupe k moci, zdrojom, sociálnym výhodám, vzdelaniu, ochrane zdravia
a pod.

R ODOVÁ

AN ALÝZA A JEJ METÓDY

Dôležitým východiskovým nástrojom pri rodovom rozpočtovaní je rodová analýza.
Rodová analýza (Gender analysis) je analýza prístupu a miery kontroly, ktorú majú muži a ženy vo
vzťahu k zdrojom. Skúma dopad systémových opatrení na oba rody a zviditeľňuje ich rôzne potreby.
Bez rodovej analýzy nemôžeme mať istotu, že plánované opatrenia naozaj prispievajú k rodovej
rovnosti.
Základným východiskom je poznanie, že de jure – t.j. že máme legislatívne podmienky, ktoré
zabezpečujú rovnosť medzi mužmi a ženami ešte neznamenajú skutočnú rovnosť, teda. rovnosť de
facto. Rodová analýza dokazuje, že politika v rodovo-stereotypných spoločnostiach nie je rodovo
neutrálna. Nerovnosť postavenia mužov a žien v pracovnom procese je prepojená s ďalšími
nerovnosťami v spoločnosti. Pri rodovom rozpočtovaní sa využíva forma rodovej analýzy, ktorá
skúma prístup mužov a žien k zdrojom a úžitok, ktorý z nich majú, ako aj ich zastúpenie
v rozhodovacích procesoch v rámci inštitúcie (napr. kto rozhoduje o rozdeľovaní zdrojov). Kvalitná
rodová analýza ukáže rozdiely v prerozdelení zdrojov, prístupov, aktivít a rozdielny podiel na moci.
Rodová analýza má mnohé aspekty a rozmery; pre potreby rodového rozpočtovania sú dôležité
najmä nasledujúce východiská:
Rodová deľba práce (t.j. fakt, že väčšina platenej a neplatenej práce je rodovo rozdelená na tzv.
mužskú a tzv. ženskú prácu) je východiskovým bodom pre mnohé nerovnosti v spoločnosti. Pretože
muži a ženy často pracujú a fungujú v rôznych priestoroch, ich potreby, priority, skúsenosti
a pohľady na veci sú ovplyvnené každodennou realitou ich bežného života, ktorá ženy často skôr
obmedzuje, miesto toho, aby im dávala príležitosti a možnosti, z ktorých by si mohli vyberať.

52 Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekt, Bratislava, 2002. ISBN 80–85549–32–8. Online:
http://www.aspekt.sk/download/ako_uplatnovat_rodove_hladisko.pdf
53 Rada Európy: Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good
Practices, 1998
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Prístup k zdrojom je niečo iné ako kontrola zdrojov. Kontrola nad zdrojmi je v takmer všetkých
spoločnostiach rozdelená medzi mužmi a ženami nerovnomerne. Zdroje zahŕňajú nielen materiálne
zdroje, ale tiež čas, poznanie a informácie54.
K rodovej analýze potrebujeme štatistiky členené nielen podľa pohlavia, ale optimálne aj podľa
ďalších sociálnych charakteristík (ako sú rodinný stav, počet detí v opatrovateľskej starostlivosti,
vzdelanie, sociálne a rodinné pozadie, pôvod), ďalej rodovo členené štatistiky mapujúce vzťah
k moci, prístup k zdrojom a príležitostiam. Rodové hľadisko zahŕňa širší pohľad ako je len delenie
podľa pohlavia (napr. muž samostatne vychovávajúci deti sa nachádza v podobnej situácii ako žena,
ktorej je táto úloha tradične pripisovaná, aj keby deti nemala). Na uskutočnenie dobrej rodovej
analýzy je nevyhnutné odborné zázemie, nakoľko ide o hĺbkový rozmer politickej sociálnoekonomickej analýzy.
Základom rodovej analýzy východiskového stavu z hľadiska sú odpovede na nasledovné otázky:


AKÉ (aj skryté) nerovnosti a znevýhodnenia dokážeme identifikovať? (napr. nižšie zárobky
žien v porovnaní s mužmi);



PREČO tieto nerovnosti a znevýhodnenia vznikli, resp. pretrvávajú? Je potrebné pritom
posúdiť komplexné príčiny. (napr. rodová diskriminácia na trhu práce a horizontálna
a vertikálna rodová segregácia trhu práce);



ČO znamenajú v praxi a aký dopad majú na cieľovú skupinu? (napr. feminizácia chudoby).

Základné zložky rodovej analýzy tvoria nasledujúce tri komponenty:


Dáta členené podľa pohlavia (rodovo diferencované štatistiky). Sú to dáta (štatistiky,
prieskumy alebo iné údaje), ktoré jasne odlišujú dáta aplikovateľné na ženy a dáta
aplikovateľné na mužov;



Analýza - to znamená, že dáta podrobíme interpretácii; inými slovami, pýtame sa, o čom táto
informácia vypovedá;



Rodová perspektíva znamená, že aplikujeme interpretáciu dát v rámcoch uznávaných
sociologických (alebo iných) teórií o vzťahoch medzi mužmi a ženami. Použitie tejto
perspektívy je kľúčové, aby bolo možné využiť analýzu pre lepšie naformulovanie politík
a politické rozhodovania.

Rôzne prístupy k rodovej analýze sa môžu využiť na rôzne účely. Rodová analýza sa môže realizovať
v podobe rýchleho a nízko nákladového jednoduchého cvičenia alebo sa môže realizovať ako
komplexná úloha, ktorá si bude vyžadovať veľa času a zdrojov. Vo Švédsku sa osvedčila metóda 3R.
Táto metóda znamená preskúmanie zastúpenia (representation), zdrojov (resources)
a zužitkovanie (reality), t. j. troch kategórií, podľa ktorých je možné vyhodnotiť postavenie každej
znevýhodnenej skupiny. V slovenčine ju môžeme označiť aj ako 3Z analýzu.
1.

Zastúpenie (representation) znamená preskúmať zloženie cieľovej skupiny z rodového
hľadiska a pomerné zastúpenie v rôznych úrovniach rozhodovania;

2.

Zdroje (resources) znamená zodpovedať otázku, koľko prostriedkov - finančných,
priestorových a časových – sa prerozdeľuje medzi mužmi a ženami;

3.

Zužitkovanie v praxi (reality) znamená preskúmať príčiny zistených nerovností
a identifikovať možnosti ich zmeny. Ak sú známe príčiny súčasných pomerov, je možné
vyvodiť z nich odporúčania pre budúce konanie.

V najnovšej praxi sa používa aj štvrté R ako rights (zákony) alebo ešte zaujímavejšie restrictions
(zábrany, obmedzenia), teda prekážky na uplatnenie rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti). Pri
zohľadnení týchto kritérií môžeme hovoriť o analýze 5R, resp. 5Z.

54

NIEMANS, A. et al: Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit. Bratislava : UNDP, 2007. V slovenskom
preklade: Gender mainstreaming v praxi – Príručka. Bratislava : OKAT, 2009
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R ODOVÁ

AN ALÝZA DOP ADOV

Na odhadnutie vplyvu opatrenia na cieľovú skupinu sa používa rodová analýza dopadov (gender
impact assessment). V podstate ide o formu sociálnej analýzy dopadov (social impact assessment).
Politiky a opatrenia – vrátane verejných rozpočtov - môžu ovplyvňovať ženy a mužov rôznymi
spôsobmi a na rôznych úrovniach. Analýza dopadov rozpočtu by mala vytvoriť ucelený obraz o jeho
dopade na ženy a mužov. Pri rodovej analýze dopadov sa skúma vplyv politiky/rozpočtu podľa
štyroch kategórií:
Zastúpenie: Bude mať opatrenie napríklad vplyv na možnosti žien zapojiť sa do trhu práce, procesov
rozhodovania alebo do rodinných aktivít? (Napr. rušenie verejnej dopravy v určitých obciach môže
znevýhodniť ženy, ktoré nedisponujú automobilom.) Aký bude vplyv z hľadiska krátkodobého a
dlhodobého? Pritom je potrebné venovať pozornosť nielen kvantitatívnym ukazovateľom (napr.
počet zamestnaných osôb), ale aj kvalitatívnym ukazovateľom (napr. kvalita pracovného miesta, istota
zamestnania, možnosti postupu a a pod.).
Zdroje: Získajú napríklad muži a ženy v konečnom dôsledku prístup k väčšiemu alebo menšiemu
rozsahu zdrojov, ako sú finančné prostriedky, čas alebo zručnosti?
Normy a hodnoty, ktoré sa spájajú s oboma rodmi; posilní alebo oslabí projekt rodové stereotypy
v cieľovej skupine?
Práva: Bude napríklad projekt viesť k porušovaniu práv mužov, žien, alebo napomôže ich
presadzovaniu?
Rodová analýza dopadov sa týka možných vplyvov a následkov, ktoré sa dajú očakávať v budúcnosti.
Nie je teda možné vychádzať z presných údajov, ale vypomáhame si odhadmi; preto je potrebné, aby
analýzu dopadov robili ľudia s dostatočnými teoretickými i praktickými znalosťami v oblasti rovnosti
príležitostí a rodovej rovnosti.

J E DN O T LI V É

KROKY

R O DO V EJ

AN A LÝ ZY DO P A D O V

Rozsah a hĺbka rodovej analýzy dopadov sa líšia v závislosti od konkrétnej situácie. Je možné ju
vykonať pre navrhovaný rozpočet (ex ante) alebo rozpočet zavedený do praxe (ex post). Pre oba
typy je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
1.

Určiť postavenie mužov a žien pred zavedením rozpočtu podľa účasti, zdrojov, noriem,
hodnôt a práv. Toto slúži ako východiskové kritérium, s ktorým sa porovnáva očakávaná
zmena alebo jej neprijatie.

2.

Zhodnotiť trendy v postavení mužov a žien nezávislé od navrhovaného rozpočtu, teda ako sa
bude vyvíjať situácia mužov a žien, ak sa neprijme daný rozpočet resp. zmeny v porovnaní s
predchádzajúcim.

3.

Určiť prioritu, ktorú má podpora rodovej rovnosti v rámci daného rozpočtu.

4.

Posúdiť možný priamy aj nepriamy dopad rozpočtu na mužov a ženy, a to z kvantitatívneho
aj kvalitatívneho a krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

5.

Posúdiť možný priamy aj nepriamy dopad rozpočtu, prípadne jeho krátenia v určitej oblasti,
na špecifické skupiny žien a mužov, napr. etnické menšiny, rodičov a bezdetných ľudí, rôzne
vekové a vzdelanostné skupiny, zamestnaných a nezamestnaných, ľudí z rôznych regiónov
alebo mestského či vidieckeho prostredia atď.

6.

Ak predpokladá negatívny vplyv na rodovú rovnosť alebo zachovanie nerovností, je
potrebné navrhnúť iné opatrenia a opätovne analyzovať ich možný rodový dopad.
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UPLATŇOVANIE RODOVÉH O HĽADISKA

Gender mainstreaming (v slovenskom preklade používame uplatňovanie rodového hľadiska) je
stratégia Európskej únie na dosiahnutie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach verejného
i súkromného života. Ako záväzný princíp je zakotvený v Zmluve z Amsterdamu, (1996) a všetky
štáty sa pristúpením k EÚ zaviazali uplatňovať ho vo svojej politike.
Princíp gender mainstreaming znamená tzv. horizontálny prístup – teda prierezovú nadrezortnú
politiku: rovnosť žien a mužov sa dá dosiahnuť len ak je stanovená ako cieľ vo všetkých oblastiach
politiky. To platí ako pre národnú, regionálnu ako aj politiku konkrétnej organizácie, podniku atď.
Otázka, ktorým smerom sa má uberať zmena rodových pomerov v danom prípade musí byt
výsledkom politického rozhodnutia. Napr. v dokumentoch EÚ je presadzovaný rodový koncept, ktorý
vychádza z rovnomerného rozdelenia platenej práce medzi mužov a ženy a zrovnoprávnenia ich
práce a jej finančného ohodnotenia. Všetky rozhodnutia v oblasti trhu práce na úrovni EÚ by teda
mali smerovať k vyrovnávaniu rodových nerovností.
Čo znamená uplatňovanie rodového hľadiska?
Uplatňovanie rodového hľadiska predstavuje komplexnú stratégiu zameranú na dosiahnutie
zvýšenia rodovej rovnosti v spoločnosti. To je možné dosiahnuť integrovaním rodového hľadiska do
rozhodovacích, riadiacich a realizačných procesov vo všetkých dôležitých inštitúciách a vo všetkých
programových oblastiach a sektoroch (podnikanie, zdravie, vzdelávanie, životné prostredie, doprava
a pod.).
Typický proces aplikácie gender mainstreamingu má niekoľko stupňov:
1.

rodová analýza na zistenie súčasného stavu;

2.

formulovanie cieľov;

3.

návrh opatrení na zlepšenie rodových pomerov;

4.

zavedenie opatrení a ich realizácia v praxi;

5.

monitorovanie a evaluácia so spätným prehodnotením postupu.

Pre lepšie pochopenie využitia tohto princípu poslúži vytypovanie porovnateľného pravidla. Ak
hľadáme zásadu, ktorá ovplyvňuje už dnes všetky rozhodovacie procesy a ťahá sa ako červené vlákno
cez všetky organizácie, narazíme na ekonomické kritérium, teda otázku hospodárnosti. Na príklade
hospodárnosti v štátnej správe je možné zdôrazniť, ako funguje princíp gender mainstreamingu:
presne tak, ako hrá zásada hospodárnosti a finančnej únosnosti podstatnú úlohu pri všetkých
rozhodovacích procesoch, mala by sa zohľadňovať aj otázka zlepšenia rovnosti medzi mužmi a
ženami. Rodové otázky sa takto stanú integrálnou súčasťou myslenia, rozhodovania a konania
všetkých zúčastnených.
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Pri zavádzaní rodového rozpočtovania sa obvykle postupuje v troch fázach; od ex post analýzy
aplikovaného rozpočtu k uplatneniu rodového hľadiska.
Rodová analýza rozpočtu, pri ktorej sa analyzuje existujúci rozpočet z hľadiska dopadu na mužov
a ženy. Vyhodnocujú sa pritom rôzne hľadiská :


ako prispel rozpočet k zlepšeniu/zhoršeniu služieb a uspokojovaniu potrieb cieľových
skupín žien a mužov;



aké bariéry boli identifikované pri uspokojovaní ich potrieb;



aký vplyv mal rozpočet na rodové roly a znižovanie rodových rozdielov (resp. ich
zvyšovanie);



akým spôsobom rozpočet reflektuje na politiku rodovej rovnosti vlády;

argumenty pre zohľadnenie rodového hľadiska v rozpočtovaní.
Integrovanie rodového hľadiska do rozpočtu a prestavba rozpočtu podľa zistení rodovej analýzy.
V oblastiach, kde boli zistené negatívne dopady rozpočtu na rodovú rovnosť, je potrebné prehodnotiť
štruktúru a spôsob distribúcie výdavkov a benefitov a prispôsobiť ich tak, aby prispievali
k posilňovaniu rodovej rovnosti. Tieto opatrenia môžu byť podporené mimoriadnymi výdavkami
(vyrovnávacími opatreniami) v obmedzenom časovom horizonte. Preto je druhá fáza len prechodná
a slúži na prípravu tretej, optimálnej fázy.
Gender mainstreaming v rozpočtovaní, t.j. uplatnenie rodového hľadiska počas celého
rozpočtového procesu počnúc jeho prípravou až k evaluácii dopadu rozpočtu na rodovú rovnosť.
Uplatňovanie rodového hľadiska v rozpočtovaní znamená nielen jeho zahrnutie pri všetkých
rozhodovacích procesoch v rozpočtovaní, ale i stanovenie posilnenia rodovej rovnosti ako jedného
z cieľov verejného rozpočtu.
Táto posledná fáza obvykle zahŕňa nasledujúce kroky56:


Určenie rozpočtovej oblasti, v ktorej sa bude rodové rozpočtovanie realizovať;



Vyhodnotenie zastúpenia/podielu žien a mužov a ich postavenia vo vybranej rozpočtovej
oblasti (pri podrobnejšom hodnotení aj analýzu cieľovej skupiny podľa ďalších
charakteristík ako vek, etnicita, región, rodinný stav atď.);



Stanovenie vízie a cieľov v tejto oblasti;



Určenie alokácie zdrojov zameraných na efektívne dosiahnutie stanovených cieľov;



Monitoring a evaluácia efektivity vynakladania zdrojov a ich rodových dopadov.

55 QUINN, S.: Gender Budgeting: practical implementation. Handbook. Council of Europe, 2009. Online:
http://www.internationalbudget.org/pdf/Gender_Budgeting.pdf
56 FOLTYSOVÁ, M. et al: Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Ministerstvo
financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, 2004. ISBN 80-85045-14-1
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CITLIVÉ ROZPOČ TOVANIE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Na národnej (centrálnej) úrovni sú spravidla zabezpečované statky, ako napr. obrana štátu,
medzinárodná reprezentácia, infraštruktúra, cestná sieť, ale tiež spravovanie verejných záležitostí,
udržanie primeranej miery inflácie, či prirodzenej miery nezamestnanosti. Často ide o finančne
veľmi náročné oblasti a aj preto sú s národným rozpočtom spojené nasledujúce funkcie:


Rozdeľovanie prostriedkov - vláda rozhoduje o tom, ako budú dostupné prostriedky
rozdelené medzi rôzne vládne funkcie, zámery a programy.



Rozdelenie príjmov a bohatstva - vláda realizuje rozhodnutia týkajúce sa odstránenia
nerovností v rozdeľovaní príjmov a bohatstva medzi rôznymi skupinami osôb.



Stabilizácia ekonomiky - vládne rozpočty predstavujú nástroj na podporu určitej úrovne
zamestnanosti, stability cien, ekonomického rastu, vonkajšej rovnováhy.57

Čo je potrebné všímať si v národnom (štátnom) rozpočte z rodového hľadiska?


Každá z týchto funkcií môže mať rôzne dopady pre ženy a mužov, predovšetkým v prípade
prideľovania zdrojov na určité zámery a z nich plynúci rôzny prospech pre obe pohlavia.



Funkcie je vhodné rozdeliť medzi jednotlivé úrovne
komplexný pohľad na vládne opatrenia a ich dosah.



Rozpočty predstavujú len prostriedok na dosiahnutie cieľa, preto pri ich zostavovaní je
prvoradé stanoviť ciele a nástroje na ich dosiahnutie.

správy, inak nie je zabezpečený

Rodovo citlivé rozpočtovanie v praktickej rovine môže byť aplikované buď na príjmy alebo výdavky
generovaných častí verejných rozpočtov. Väčšina rodovo citlivých rozpočtov prezentuje iniciatívu
zameranú na výdavkovú stranu rozpočtu, ako napríklad práca Rozpočtová skupina žien vo Veľkej
Británii, ktorá sa zameriava predovšetkým na nevýhodné účinky zmien v daňovej politike a
sociálneho zabezpečenia na ženy.
Existujú tri druhy verejných výdavkov:


transfery (napr. dôchodky, dávky v nezamestnanosti, dávky v materstve, atď.),



dotácie (t.j. na poľnohospodárske produkty, potraviny alebo vývoz) a



služby (verejné statky a verejné služby, t.j. zdravie, vzdelanie, elektrina, voda, cesty a pod.).

Zmeny vo verejných výdavkoch majú priamy a nepriamy dopad na životnú úroveň všetkých ľudí. Pri
zmenách v transferoch, ako sú dôchodky a dávky v nezamestnanosti, treba upraviť reálny príjem
jednotlivých žien a mužov. Kým zmeny v dotáciách pre poľnohospodárske výrobky, napríklad častá
zmena cien tovarov, môže len nepriamo ovplyvňovať životný štandard. S cieľom analyzovať vplyv
rozpočtu pre obe pohlavia, môže súčet výdavkov pozostávať z nasledovných troch kategórií:
Rodovo cielené výdavky, tiež nazývané ako špecifické výdavky pohlavia, ktoré sa týkajú
konkrétnych potrieb žien (alebo mužov), t.j. programov zdravia žien, domáceho násilia, poradenstva,
špeciálnych programov pre ženy s malými deťmi alebo špeciálnych vzdelávacích projektov pre
dievčatá.
Výdavky pre rovnosť príležitostí predstavujú výdavky, ktoré sa zameriavajú na rovnosť mužov a
žien, ako napríklad platenie rodičovskej dovolenky a starostlivosti o deti. Tento typ výdavkov sa
môže líšiť podľa miery prispievania k väčšej/menšej rovnosti žien a mužov.
Bežné výdavky, ktoré vo väčšine krajín tvoria takmer 99% celkových výdavkov štátu, sa
zameriavajú na výrobu tovarov a služieb a sú k dispozícii celej komunite. Ide o výdavky, ktorý sú
vnímané ako rodovo neutrálne. Preto je obzvlášť dôležité analyzovať aj túto časť výdavkov, pokiaľ
ide o diferenciálny dopad na ženy a mužov.

57

HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K.: Veřejné finance. Praha: Eurolex Bohemia, 1999. ISBN 8090275214.
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Pri preskúmaní vyššie popísaných troch kategórií verejných výdavkov, by mali byť indikátory
stanovené s cieľom posúdiť a monitorovať rodovú citlivosť rozpočtu. Tieto ukazovatele by mohli byť
merané podielom výdavkov a to výslovne zamerané na rovnosť žien a mužov v porovnaní k celkovým
výdavkom, napríklad hodnotením podielu výdavkov na verejné služby, ktoré majú osobitný význam
pre ženy. V ideálnom prípade by sa tieto ukazovatele zahŕňali aj do celoštátnych štatistík, ktoré
ukazujú, aká veľká časť výdavkov v skutočnosti bude preukázateľne vynaložená v súvislosti s
hmatateľným prínosom pre ženy. Tieto ukazovatele by mohli tiež ukázať, či skutočné výdavky na
hlavu rastú alebo klesajú.
Na príjmovej strane štátneho rozpočtu, môžeme vo všeobecnosti rozlišovať tri hlavné kategórie
príjmov:


dane: priame (majetkové dane a ostatné špecifické dane) alebo nepriame (daň z pridanej
hodnoty (DPH) a spotrebné dane) ,



poplatky: za elektrinu, vodu , vzdelanie, zdravotníctvo, atď. ,



ďalšie finančné prostriedky: od darcov, príjmy z predaja a prenájmu majetku atď.

DPH je nepriama daň zo spotreby, a je rovnaká pre každého na určitý produkt v určitej krajine. Ale
skutočne ovplyvní zvýšenie DPH ženy a mužov rovnako? Štúdia vypracovaná v Južnej Afrike ukázala,
že DPH tvorí 9% z príjmu veľmi chudobných domácností, 7,1% z príjmu domácnosti s priemernými
príjmami a 5,4% z príjmu domácnosti s nadpriemernými príjmami. Na druhej strane, zvýšenie dane z
príjmov sa týka viac mužov, ktorí majú vyššie príjmy zo zamestnania, a je preto pravdepodobné, že
zníži rozdiely medzi pohlaviami v disponibilnom dôchodku. Politické voľby o tom, ktoré dane zvýšiť,
sú potom v dôsledku toho tiež voľbou pre viac či menej rovnosti žien a mužov.
Verejné rozpočty sú považované vládami a občanmi za rodovo neutrálne vo vzťahu k rozličným
politickým nástrojom. Avšak, vzhľadom na to, že ženy majú stále menej ekonomickej, sociálnej a
politickej moci ako muži, verejné výdavky, rovnako ako rôzne spôsoby vlády rozhodovať o zvýšení
príjmov, často nemá rôzny vplyv na ženy a mužov. S cieľom vytvoriť rozpočtový proces, ktorý
prispieva k rovnosti žien a mužov, tvorcovia politiky by najprv mali pochopiť skutočnú situáciu žien v
porovnaní s mužmi v spoločnosti, napríklad:
Štúdie ukazujú, že v oblasti dopravy sa ženy spoliehajú viac na verejnú dopravu než muži. Zníženie
výdavkov na verejnú dopravu preto bude mať väčší negatívny vplyv na kvalitu života žien a môže
nepriamo brániť mobility žien a schopnosti podieľať sa na trhu práce. Rodovo citlivá analýza na
strane výdavkov v oblasti verejnej dopravy by sa preto musela zaoberať otázkou, ako budú ženy
a muži ovplyvnení rôzne podľa rôznych politických možností .
V oblasti zamestnanosti, vzhľadom k existujúcim rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, nižšej účasti
žien na trhu práce a väčšieho podielu žien v zamestnaní s nízkym zárobkom, ženy majú všeobecne
nižšie príjmy ako muži. Preto vo všeobecnosti bude viac mužov profitovať napríklad zo zníženia
vyššej úrovne zdanenia, zatiaľ čo všeobecne viac žien, bude mať väčší prospech zo zvýšenia
minimálnej mzdy.
Rodové analýzy francúzskeho štátneho rozpočtu potvrdili, že 30% žien v porovnaní s mužmi pracuje
v zamestnaní na polovičný pracovný úväzok, a že väčšinou nerobia z vlastnej vôle. Tam, kde ženy
majú menej príležitostí pre zamestnanie na plný pracovný pomer, skúsenosti ukazujú častejšie
prerušenie svojho času v platenej práci z dôvodu starostlivosti o dieťa, a tak v priemere zarábajú
menej ako muži. Z rozhodnutia francúzskej vlády vyplynulo, že sa budú poskytovať daňové úľavy pre
súkromné dôchodkové zabezpečenie v prospech žien, pretože tie proste nemajú ďalšie voľné
finančné prostriedky do súkromného dôchodkového poistenia.
Rodovo citlivá analýza rozpočtu programu New Deal vo Veľkej Británii odhalila, že len 8% finančných
prostriedkov v rámci spomínaného programu ide pre "osamelých rodičov", z ktorých 95% sú ženy.
Napriek tomu 57% finančných prostriedkov smeruje do kategórie definovanej ako "mladí ľudia", z
ktorých iba 27% sú ženy. To ukazuje, že použité kritéria, ktoré sa zdajú byť neutrálne, môžu v
skutočnosti ženy a muži dosahovať rozdielne.
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Ratifikáciou Amsterdamskej zmluvy58, sa členské štáty EÚ zaviazali k realizácii stratégie gender
mainstreamingu vo všetkých oblastiach, a to preto, že je ich povinnosťou integrovať rodové hľadisko
do rozpočtovej politiky. Je veľmi dôležité zamerať sa na politický záväzok rodového rozpočtovania z
najvyššej úrovni a inštitucionalizovať rozpočtový proces. Vláda by tieto iniciatívy mali predkladať na
ministerstve financií, ktoré zodpovedá za plánovanie rozpočtu. Ostatné ministerstvá však tiež
zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní povedomia o implementácií rodovo citlivého rozpočtovania a
dopadoch na verejné príjmy a výdavky.
Vo Francúzsku, rodovo citlivá analýza rozpočtu je zo zákona povinná. Francúzsky "Jaune Budgetaire"
je príloha k ročnému rozpočtu, ktorý analyzuje vplyv verejných príjmov a výdavkov na mužov a ženy.
Vo Švédsku všetky ministerstvá, vrátane ministerstva financií, by mali stanoviť ciele rovnosti
pohlaví a ciele v rámci svojich programov navrhnutých v „Budget Bill“. Mnoho iných krajín, skôr
zvolilo sektorový prístup, v ktorom zameranie bolo na spustenie procesov rodového rozpočtovania.
V Nórsku, napríklad rozpočet na rok 2003 zahŕňal rovnosti žien a mužov v niekoľkých vybraných
politikách, so zameraním na dôsledky výdavkov a príjmov, zvláštne prídely, a zahŕňal aj analýzu o
tom, či nerovnosť žien a mužov znižuje alebo rozširuje rozpočtové možnosti.
Štátna úroveň pri realizácii rodovo orientovanej rozpočtovej analýze zahŕňa celý rozsah štátneho
rozpočtu, kde hlavnú úlohu zohráva Ministerstvo financií v spolupráci s ostatnými ministerstvami a
orgánmi štátnej správy. V niektorých prípadoch sú predmetom analýzy len výdavky vybraných
odvetví a programov.
Cieľom takto skonštruovanej analýzy je zviditeľniť rodovú problematiku v celom rozpočtovom
procese a aplikovať rodovú rovnosť do jednotlivých vládnych politík. Zviditeľnenie v tomto zmysle
obsahuje podmienky rozdeľovania verejných prostriedkov (v rámci rôznych oblastí jednotlivých
politík štátneho rozpočtu) v prospech mužov a žien a mieru ich profitu z tohto rozdelenia.
Pre účely nasledovnej analýzy sme zvolili ako reprezentatívnu vzorku štáty Európskej únie, pričom
ako kľúčový faktor výberu sme stanovili rozširovanie Európskeho spoločenstva z časového hľadiska
(Taliansko – zakladajúca krajina, Rakúsko – 1995, Maďarsko – 2004, Bulharsko – 2007). Dôvodom
výberu týchto, na prvý pohľad odlišných štátov bolo najmä hľadisko vyspelosti jednotlivých štátov,
ale aj dostupnosti údajov, predošlých národných analýz a rôznych štúdií na danú problematiku.

MAĎARSKO –

POPIS A ZOVŠEOBECNENIA RODOV O CITLIVÉHO
ROZPOČTOVANIA
Podľa článku 7 maďarskej ústavy sú ratifikované medzinárodné dohody súčasťou maďarského
právneho systému. Preto je zákonodarca povinný sa riadiť nasledujúcimi medzinárodnými zmluvami
týkajúcimi sa ľudských práv:


Európsky dohovor o ľudských právach,



Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach,



Medzinárodný dohovor o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,



Dohovor o eliminácii všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979, schválený v New
Yorku,



Dohovor 111 o diskriminácii vzhľadom k zamestnanosti a povolaniu schválený na
konferencii Medzinárodnej organizácie práce v roku 1958.59

Amsterdamská zmluva, ktorá mení zmluvu o Európskej únii, zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a
niektoré súvisiace akty.
58

Jednotlivé dokumenty: vyhlásený v Maďarsku zákonom XXXI v roku 1993, ustanovené vládnym dekrétom 8 z
roku 1976, ustanovené vládnym dekrétom 9 z roku 1976, ustanovené vládnym dekrétom 10 z roku 1982 a
ustanovené zákonom LX z roku 2000.
59
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Tiež je potrebné spomenúť určitú sekundárnu legislatívu Európskych spoločenstiev: môžeme
zdôrazniť nariadenie 76 / 207 / EEC o zavedení princípu rovnakého zaobchádzania s mužmi a
ženami, čo sa týka zamestnávania, odbornej praxe, pracovného postupu a pracovných podmienok,
ďalej nariadenie 2000/43/EC o princípe rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo
etnický pôvod a napokon nariadenie 2000/78 / EC, ktorým bol ustanovený všeobecný rámec
rovnakého zaobchádzania v zamestnaní. V súlade s článkom 70 Ústavy Maďarskej republiky musí
Maďarská republika rešpektovať ľudské práva a občianske práva všetkých osôb v krajine bez
diskriminácie na základe rasy, farby kože, pohlavia, jazyka, náboženstva, politických alebo iných
názorov, národného alebo sociálneho pôvodu , finančnej situácie, narodenia alebo na základe
akýchkoľvek iných dôvodov. Diskriminácia osôb založená na dôvodoch uvedených vyššie je stále
prísne trestaná zákonom. Článok 66 Ústavy zdôrazňuje predovšetkým rovnosť žien a mužov. Podľa
tohto článku má Maďarská republika zabezpečiť rovnosť mužov a žien vo všetkých občianskych,
politických, ekonomických a kultúrnych právach. V Maďarskej republike majú byť matky
podporované a chránené pred a po narodení dieťaťa, a to v súlade s osobitnými predpismi. Osobitné
predpisy, ako maďarský zákonník práce, majú zabezpečiť ochranu žien a mladistvých na pracovisku.
Maďarský Ústavný súd vo svojom rozhodnutí zdôraznil, že ústavné opatrenia, ktoré hovoria
"osobitné predpisy majú zabezpečiť ochranu žien a mladistvých na pracovisku", naznačuje, že ústava
povoľuje tvorbu opatrení v prospech žien. Takéto povolenie je úplne jasne založené na uznaní
prirodzených biologických a fyzických rozdielov medzi ženami a mužmi. Charakteristické biologické
vlastnosti ženského pohlavia, predovšetkým biologické a fyzické črty materstva rovnako ako menšia
fyzická sila žien, reagujú rýchlejšie a s vážnejšími následkami na určité poškodenia životného
prostredia. Úplne rovnaká aktivita, ktorá neprináša žiadne následky mužom, môže poškodiť zdravie
ženy. V prípade, že vzniknú takéto problémy, Ústavný súd musí poskytnúť svoj názor s osobitným
zreteľom na to, či je rozlišovanie medzi mužmi a ženami, odôvodnené z biologických dôvodov,
založené na racionálnych a objektívnych dôvodoch, alebo zakladá diskrimináciu na základe
pohlavia. Táto otázka vyvstáva ostro predovšetkým vo chvíli, keď zákonodarca nerozlišuje podľa
takýchto úvah v rámci skutočnej rovnosti príležitostí, ale v rámci formálnej rovnosti. V tejto súvislosti
teda dospievame k záveru, že aj keď Ústavný súd interpretuje vyššie uvedené ústavné opatrenia,
nevyvodil z toho záväzok pre zákonodarcu zahrnúť problémy diskriminácie na základe
pohlavia do zákonodarných aktivít.
Až donedávna neexistoval žiadny jednotný antidiskriminačný zákon. O zákaze diskriminácie a o
princípe rovnakého zaobchádzania sa starali osobitné zákony v rámci jednotlivých sektorov (napr.
Zákonník práce, Občiansky zákonník, Trestný zákonník, Zákon o verejnom vzdelávaní, Zákon o
menšinách). Ústavný súd upozornil na to, že komplexný právny systém musí eliminovať
diskrimináciu, a zdôraznil, že regulácia v rámci jednotlivých sektorov pre splnenie tejto úlohy nestačí.
Z ústavy nevyplýva žiadna povinnosť vytvoriť komplexný zákonný systém, preto nie je protiústavné
nemať žiadny všeobecný antidiskriminačný zákon slúžiaci k realizácii princípu nediskriminácie.
Záleží na zákonodarcovi, aby rozhodol, ktoré nástroje použije k prevencii negatívnej diskriminácie.
Zákon CXXV z roku 2003 o rovnakom zaobchádzaní a propagácii rovnakých príležitostí (Equal
Treatment and the Promotion of Equal Opportunities – ďalej „ETPEO“), ktorý nadobudol účinnosť v
januári 2004, môžeme považovať za takýto nový nástroj. Ako rámcový zákon má zabezpečiť jednotnú
interpretáciu a úspešnejšiu realizáciu zákonov jednotlivých odvetví. ETPEO je všeobecný
antidiskriminačný zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu žien "založenú na pohlaví, rodinnom
stave, materstva (tehotenstva)". ETPEO zakazuje porušenie rovnosti zaobchádzania na základe 18
chránených rysov a ďalších okolností vrátane diskriminácie na základe pohlavia. Zaručuje tiež, že
osoby, ktorých práva boli porušené, dosiahnu podľa zákona príslušnú nápravu na úkor tých, ktorí ich
práva porušili a tiež pokrýva odvetvové aspekty princípu rovnakého zaobchádzania. Zaoberá sa
diskrimináciou v oblasti zamestnávania, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti,
vzdelania, bývania, rovnako ako v oblasti predaja tovaru a používania služieb.
Avšak vytváranie zákonov nestačí k zmene bežnej praxe. Je potrebné zo štátneho rozpočtu financovať
programy, ktoré by slúžili cieľom určeným v ETPEO a ktoré by uviedli tieto princípy do praxe. To by
mohlo byť zabezpečené republikovým programom rovnosti príležitostí, ktorý tiež zahŕňa
podprogramy. ETPEO v jednom zo svojich článkov uvádza, že cieľom programu je zabrániť
negatívnej diskriminácii a propagovať rovnaké príležitosti určitých špecifických sociálnych skupín vo
všetkých aspektoch života. Je povinnosťou vlády, štátnych inštitúcií a obcí vytvoriť potrebné
opatrenia. V zásade môže rovnosť pokročiť nie prostredníctvom regulácie normami, ale
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prostredníctvom určitých akcií, ktoré pomôžu vyrovnať nevýhody. V tomto prípade je práve
regulácia najdôležitejšou úlohou, ktorá sa týka tejto oblasti, poskytnúť rámec pre tieto štátne
ustanovenia, ktoré umožňujú čo najefektívnejšie využitie zdrojov spoločnosti.
Zákonodarca vytvoril zvláštny orgán - Úrad pre rovnaké zaobchádzanie (ďalej „ÚRZ“). Podľa
ETPEO je zhoda s princípom rovnakého zaobchádzania zaistená verejným správnym orgánom s
celkovou zodpovednosťou. Podľa ETPEO pracuje ÚRZ podľa inštrukcií vlády a pod dohľadom člena
vlády, ktorým je podľa dekrétu minister zodpovedný za prípady rovnakého zaobchádzania. Úrad pre
rovnaké zaobchádzanie vykonáva časť svojich povinností s pomocou osobitného orgánu. Rovnako
tak ÚRZ plní určité povinnosti alebo kompetencie v spolupráci s poradným orgánom, ktorého
členovia majú rozsiahle skúsenosti s ochranou ľudských práv a s presadzovaním princípu rovnosti
zaobchádzania a boli pozvaní predsedom vlády, aby sa pripojili k vyššie uvedenému orgánu v oblasti
ochrany ľudských práv a presadzovania princípu rovnosti zaobchádzania. Týmto orgánom je
Poradná rada pre rovnaké zaobchádzanie, ktorá je zriadená dekrétom a skladá sa zo šiestich
členov. V praxi sa žiaľ zaznamenalo, že ženy menej využívajú túto možnosť zákonnej nápravy, a na
druhú stranu to znamená, že organizácie poskytujúce právnu pomoc ženám, nie sú aktívne. Z tohto
dôvodu je extrémne dôležité efektívnejšie informovať tie, ktorých sa to týka, o ich právach a možných
zákonných nápravách, rovnako ako posilniť ženské mimovládne organizácie.
Rozpočet je finančný plán alebo fond skladajúci sa zo schválených výdavkov a príjmov.
Dôležitosť rozpočtových procesov v štáte spočíva v tom, že tieto procesy umožňujú diskusiu v rámci
vlády a medzi vládou a parlamentom, ktoré vedú k schváleniu a využívaniu rozpočtu. Preto
rozpočtová procedúra určuje mechanizmus, akým rôzne politické záujmové skupiny vedú debaty o
strategických cieľoch a pokúšajú sa vzájomne presvedčiť, aby dosiahli svoje vlastné záujmy. V tomto
ohľade môžeme tiež uvažovať o záujmoch jednotlivých pohlaví. Vonkajším limitom realizácie
záujmov v štátnom rozpočte je rozsah rozpočtovej politiky vložený do článku 104 Zmluvy o ES, podľa
ktorého sa majú členské štáty vyhnúť extrémnym štátnym deficitom. 60
Podľa maďarskej ústavy parlament zabezpečuje ústavný poriadok v spoločnosti a špecifikuje
organizáciu, tendencie a podmienky vlády. V rámci tejto moci, okrem ďalších, formuluje zákony,
určuje sociálno-ekonomický plán krajiny, overuje bilanciu riadenia verejných príjmov a schvaľuje
štátny rozpočet a jeho využívanie. Článok 35 ústavy stanovuje, že vláda zabezpečuje vypracovanie
socioekonomických plánov, stará sa o ich realizáciu a v rámci svojich povinností spolupracuje s
príslušnými sociálnymi organizáciami. Ďalej je vláda povinná predložiť výkaz potrebný na
vykonávanie ústavy parlamentu. Zo subsystémov zahŕňa štátny rozpočet centrálnej vlády (ďalej už
len "centrálny rozpočet"), rovnako aj rozpočet fondov sociálneho zabezpečenia a osobitných štátnych
fondov.
Môžeme zadefinovať niekoľko princípov, ktorými sa riadi rozpočet a rozpočtové procesy. Ide
napríklad o:


princíp jednotnosti, na základe ktorého je rozpočet schválený ako zákon obsahujúci štátne
príjmy a výdavky pre každý rok,



princíp vyváženého rozpočtu, ktorý vyžaduje, aby príjmy a výdavky v rozpočte boli
vyrovnané,



princíp každoročného rozpočtu nariaďuje, aby výdavky uvedené v rozpočte boli
autorizované na dobu jedného roka.

Keďže hlavným cieľom rozpočtu je propagovať efektívne a kvalitné verejné služby, dosiahnutie tohto
cieľa často vyžaduje plánovanie na dobu dlhšiu, než je jeden rok. V súvislosti s vyššie uvedeným je
tiež pravdou, že ani iné ústavy vo svojej finančnej časti nemôžu byť považované za rodovo citlivé. A
práve to nás vedie k otázke, či by mala mať ústava vplyv na rodový rozpočet a jeho finančné
časti, ak obsahuje samostatné články o rodovej rovnosti v časti základných slobôd.

60

VON HAGEN, J.: The Role of Budgeting Procedures for Improving the Fiscal Performance of the Member States
of the EU, In National Budgeting for Economic and Monetary Union, European Institute of Public Administration.
(A. Wildavsky – E. Zapico-Goni eds) the Netherlands 1994, str. 33-34 a 46.
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Používanie rodovo citlivého rozpočtovania môže byť založené na implicitnom alebo explicitnom
splnomocnení zákonodarnou mocou. V maďarskom prípade môžeme explicitné splnomocnenia
nájsť v článku 66 (1) Ústavy a nájdeme ich aj v zákone o štátnom rozpočte, ale článok 70 / A môže
byť interpretovaný ako implicitný. Okrem toho môžu byť samotné miestne zastupiteľstvá citlivé k
tejto problematike v rámci svojich vlastných iniciatív.61
Štátny rozpočet Maďarska operuje v súlade s princípom fiškálnej decentralizácie, čo znamená, že
verejné služby majú byť poskytované na najnižšom stupni riadenia, kde je alokácia príjmov
najúčinnejšia. Preto sú povinnosti tiež lokalizované na túto úroveň, kde môžu identifikácie a
uspokojovanie potrieb prebiehať najúčinnejším spôsobom, a to na úrovni, ktorá je najbližšie k
verejným potrebám. Pre uspokojovanie potrieb sú tiež zabezpečené adekvátne finančné nástroje.
V Maďarsku získavajú miestne samosprávy svoj príjem heterogénnom spôsobom, kde ich vlastné
príjmy hrajú rovnako dôležitú úlohu ako centrálna podpora. Podľa právnej regulácie má miestna
samospráva právo dostať vládnu podporu ako finančný základ pre plnenie svojich povinností.
Miestne samosprávy majú právo vykonávať vlastnícke právo k svojim aktívam, riadiť nezávisle
príjmy od vlády a môžu podnikať na svoju vlastnú zodpovednosť. Okrem príjmov od vlády, za účelom
zvýšiť svoje príjmy, sú miestne samosprávy oprávnené ukladať miestne dane a rozhodovať o ich type
a sadzbách v súlade s právnym poriadkom. Príjmy, ktoré nespadajú pod systém vlastných príjmov
samosprávy, sú primárne tzv. centrálne dane, ktoré sú stanovené parlamentom v osobitnom zákone
(určitá časť dane z príjmu fyzických osôb alebo ďalšie podielové dane).62
Okrem stanovených centrálnych daní zabezpečuje parlament normatívne rozpočtový príspevok pre
samosprávy podľa počtu obyvateľov, lokality, určitých vekových skupín alebo na základe iných
parametrov. Pokiaľ ide o využitie týchto príspevkov, samospráva má absolútnu nezávislosť, t.j.
nie sú žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa rozdelenia majetku, takže samospráva môže
napĺňať v rámci alokácie zdrojov aj ciele, ktoré sa týkajú pohlavia.
Normatívne príspevkový systém nie je schopný uchopiť rozdiely a osobitosti zažité v rámci
jednotlivých miestnych samospráv. Aby boli tieto rozdiely zahrnuté do systému príspevkov,
poskytuje centrálny rozpočet dodatočnú doplnkovú výpomoc. Vyčlenené pomoci môžu byť
požadované na splnenie povinností miestnych samospráv, ako sú výstavba vodovodov, rozvoj
zdravotnej starostlivosti ambulantným spôsobom alebo starostlivosti o pacientov pripútaných na
lôžko, rozvoj sociálnych, vzdelávacích a kultúrnych programov. Napríklad cieľové pomoci mohli byť v
roku 2005 čerpané len za účelom čistenia odpadových vôd a rozvoja zdravotných služieb.
Centralizované úpravy sa menia každým rokom podľa stále účinného Zákona o štátnom rozpočte.
Štátny rozpočet na rok 2005 stanovil centrálne úpravy pre rozvoj vodovodov a čistenie odpadových
vôd, rozšírenie verejných služieb, rozvoj sietí ciest, prispievanie na múzeá, kiná, starostlivosť o deti a
mladistvých, udržiavanie národnostných škôl, knižníc a zlepšovanie infraštruktúry.
Z právnej regulácie môžeme vyvodiť ten dôsledok, že vzhľadom na príjmy miestnych samospráv zo
štátneho rozpočtu nemôžeme definovať také ciele, ktoré by sa zaoberali problematikou pohlavia,
pretože cieľom podpory zo štátneho rozpočtu je primárne umožniť miestnym samosprávam splniť
svoje záväzné povinnosti. Vlastné príjmy samospráv sú najmä: miestne dane, príjmy z vlastných
aktivít, podnikanie a výnosy z majetku samosprávy a výnosy z prenájmu poľovných práv
samosprávy.
Maďarská národná vláda stanovuje každej miestnej správe plnenie nasledujúcich povinností: musí
poskytovať nezávadnú pitnú vodu, predškolské vzdelávanie, základné vzdelanie, základnú zdravotnú
starostlivosť a sociálne výhody, verejné osvetlenie, udržiavať miestne verejné komunikácie a verejný
cintorín, a tiež určuje výkon práv národnostných a etnických menšín. Tieto záväzné úlohy
predstavujú minimum povinností, ktoré sú nutné pre základné zásobovanie miestnej spoločnosti a
fungovanie obce. Zo zoznamu povinností, z pohľadu rodovej rovnosti, kladieme dôraz na
význam vzdelávania a sociálnych výhod.
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Povinnosti, ktoré patria k prispievaniu k spoločenskému blahobytu, sú stanovené detailne v Zákone
III z roku 1993 o sociálnej správe a sociálnych výhodách (ďalej SSSV). Krajské mestá majú ďalšie
povinnosti v oblasti spoločenského blahobytu: musia zabezpečiť špecializovanú ochranu detí a
špecializované sociálne služby. Už vopred musíme povedať, že medzi sociálnymi výhodami
neexistuje príspevok, ktorý by explicitne a priamo bral do úvahy pohlavie alebo predstavoval
špeciálnu výhodu pre ženy. Ale vzhľadom k nepriamemu efektu môžeme uvažovať, že niektoré
sociálne výhody sú výhodou pri poskytovaní asistencie pre ženy implicitne.

RAKÚSKO –

POPIS A ZOVŠEOBECNENIA RODOV O CITLIVÉHO
ROZPOČTOVANIA 63
Rodovým rozpočtovaním sa rozumie aplikácia princípu "gender mainstreamingu“ v rámci
rozpočtového konania. Rodové rozpočtovanie predstavuje nástroj pre rozpočtovú politiku
zohľadňujúcu pohlavia a obsahuje v podstate systematickú a komplexnú analýzu rozpočtových
rozhodnutí so zahrnutím perspektívy pohlavia. Zakotvenie gender mainstreamingu je preto treba
vidieť ako predpoklad pre úspešné rodové rozpočtovanie. Rakúsko sa politicky a právne zaviazalo
realizovať stratégiu gender mainstreamingu. Tento záväzok vychádza politicky z rôznych
medzinárodných a európskych akčných plánov a jeho právnym základom je Amsterdamská zmluva.
Národným základom realizácie gender mainstreamingu je článok 7 Spolkovej ústavy a zatiaľ tri
uznesenia Rady ministrov64. Aj v jednotlivých rakúskych spolkových krajinách boli uzneseniami
Krajinského snemu a vlád vytvorené právne základy realizácie gender mainstreamingu. Prehľad
medzinárodných a národných právnych základov a iniciatív a uznesenie na spolkovej úrovni a úrovni
spolkových krajín poskytuje webová stránka medzirezortnej pracovnej skupiny Gender
Mainstreaming.65 Dôležité impulzy pre konkrétnu realizáciu gender mainstreamingu v Rakúsku
vychádzali predovšetkým z Európskych štrukturálnych fondov. Úlohu „predvoja“ pri praktickej
realizácii pritom prevzala tak na európskej úrovni, ako aj v Rakúsku politika trhu práce.
V rakúskom Národnom akčnom pláne zamestnanosti bol v roku 1999 gender mainstreaming podľa
smerníc politiky zamestnanosti povýšený na zásadu realizácie. Pre aktuálne obdobie štrukturálnych
fondov (2007 až 2013) bolo rodové rozpočtovanie zakotvené ako kľúčová úloha v Operačných
programoch v programovom bode Zamestnanosť (cieľ 2b). S reformou rakúskeho rozpočtového
práva sa plánuje novelizácia cieľov a zavedenie správneho konania zameraného na vplyvy.
Zameranie sa na dôsledky znamená, že pri zostavovaní rozpočtu a plnení rozpočtu dochádza k
zameraniu sa na pôsobenie dosiahnuté pomocou nasadených prostriedkov. V rámci zamerania sa na
dôsledky má byť obzvlášť zohľadnená skutočná rovnosť žien a mužov.
Intenzívne štúdium rodovo citlivého rozpočtovania v Rakúsku sa uskutočnilo po prvýkrát v roku
2000 v rámci občiansko-spoločenskej iniciatívy. Pracovný tím „Ženy a rozpočet“ bol iniciovaný v
prostredí "Beigewum", spolku kritických sociológov a ekonómov, a zverejnil dve základné publikácie
na tému rodovo citlivého rozpočtovania (Beigewum 2002, Bergmann 2004). Cieľom tejto iniciatívy
bolo dostať tému rodovo citlivého rozpočtovania do rakúskej politickej diskusie. Na spolkovej úrovni
bol prvým zárodkom prieskum pracovnej skupiny gender mainstreaming na Spolkovom ministerstve
financií, do akej miery zdanenie príjmov zmierňuje alebo zostruje rozdiely v príjmoch medzi ženami
a mužmi. V rámci medzirezortnej pracovnej skupiny gender mainstreaming (ďalej „IMAGE“) bola
zriadená skupina rodového rozpočtovaniu, ktorá začala svoju prácu v máji 2004. Skupina IMAGE
podporovala ministerstvo pri výbere rozpočtových položiek na vykonanie analýzy rodového
rozpočtu v rámci zostavovania rozpočtu na rok 2006. Tým mali byť v prvom kroku zanalyzované
špecifické dôsledky podľa pohlavia aspoň pre jeden prípad v spomínanom rezorte. Iniciatívu

Spracované podľa: PIRKLBAUER, S.: 2007; nepublikovaná prednáška; Konferencia Gender Mainstreaming v
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presahujúcu hranice krajiny predstavuje projekt GenderAlp, v ktorom dvanásť miest a regiónov
alpského priestoru z Nemecka, Francúzska, Talianska, Slovinska a Rakúska pracuje na témach
rodovo citlivého rozpočtovania, rodového plánovania a gender mainstreamingu v správe. 66
Medzitým sa objavujú zárodky rodovo citlivého rozpočtovania na všetkých troch úrovniach, t.j. štátu,
krajiny a obce, ktoré sa témou zaoberali na rôznych úrovniach a do rôznej hĺbky.
V roku 2001 bola na Spolkovom ministerstve financií zriadená pracovná skupina gender
mainstreaming, ku ktorej patria najmä poprední štátni zamestnanci - vždy jedna žena a jeden muž za
odbor. So súhlasom vtedajšieho ministra financií bol zahájený projekt "Daňová reforma". K tomu bola
v rezorte vypracovaná štúdia "Je rakúsky daňový systém skutočne neutrálny z hľadiska pohlavia?",
ktorá je postavená na porovnaní zdanenia miezd a príjmov žien a mužov.
Od roku 2007 bol zavedený rodový audit pre oblasť personálu a pre plánované opatrenia v
súvislosti s vybranými výdavkami a daňami relevantnými z hľadiska pohlavia. Zavedenie rodového
auditu predstavuje prípravnú fázu, resp. ústrednú súčasť orientácie na dopady, s ktorou sa počíta v
rámci plánovanej reformy rozpočtového práva, resp. zavedenie rodovo citlivého rozpočtovania na
spolkovej úrovni. Základ pre zavedenie rodovo citlivého rozpočtovania predstavuje štúdia vykonaná
v roku 2006 Rakúskym inštitútom pre hospodársky výskum "Rodový audit v rezorte financií". V rámci
tejto štúdie boli vypracované príručky pre tri oblasti - dane, výdavky a personál - ako návod pre
rokovania správnych orgánov. Navyše boli pre ďalšie dôležité oblasti vypracované príručky, resp.
kontrolné zoznamy. Tieto obsahujú otázky, resp. skúšobné kritériá a indikátory, ktoré je možné
položiť za základ rodového auditu. Tieto nástroje majú umožniť ohodnotenie opatrení a zámerov v
oblasti rezortu financií z hľadiska perspektívy pohlaví. Zároveň bol vytvorený základ pre to, aby
mohli byť zohľadnené ohodnotenia eventuálnych rodovo špecifických efektov ako hodnotiace
kritérium pri audite budúcich projektov na strane výdavkov a príjmov.
Analýza zamestnanosti a príjmov
Vzhľadom na analýzu osôb zamestnaných v rezorte financií boli ako dôležité identifikované
nasledujúce oblasti, ktoré môžu byť skúmané pomocou spracovanej príručky:


štruktúra zamestnanosti a príjem,



personálny rozvoj a kariérna dráha,



súlad pomerov zamestnanosti a možností rozvoja s prianiami / potrebou zamestnankýň a
zamestnancov.

Verejné príjmy a odvody
U verejných príjmov rozlišujeme:


dane vzťahujúce sa k príjmu (napr. daň zo mzdy, daň z príjmu),



dane vzťahujúce sa k majetku (napr. daň z nehnuteľnosti, dedičská a darovaciu daň),



dane vzťahujúce sa na výdavky (napr. daň z obratu, špeciálne spotrebné dane).

Pritom sa v príručkách spracovaných pre tieto tri druhy daní zohľadňujú tiež špeciálne daňové
nástroje (napr. daňové nezdaniteľné sumy alebo prémia). S niekoľkými výnimkami (napr. clá, odvody
z alkoholu) sa vychádza z toho, že dane, poplatky a odvody vo všeobecnosti vykazujú aj rodovo
relevantné efekty. Rodovo relevantné aspekty vplyvu, ktoré je potrebné evidovať pomocou
vypracovaných príručiek, sa vzťahujú na daňový dosah (obzvlášť záťaž zdanenia a jej efekty
rozdelenia), vplyv na správanie a administratívne aspekty.
Výdavky
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Pri evidencii a hodnotení vplyvu verejných výdavkov, diferencovaných podľa pohlavia je potrebné
ako hodnotiace kritériá, resp. aspektmi výskumu a pôsobenia zohľadniť vstup, výstup a výsledok,
ktoré majú súvislosť s verejnými výdavkami, resp. s ich zostavením:


vstup: zdroje použité pre poskytnutie verejnej služby a s tým spojené efekty zamestnanosti a
príjmu v inštitúciách (spolu) financovaných z verejných prostriedkov (napr. je zamestnaných
viac mužov alebo žien?) ,



výstup: priamy dopad verejnej služby a jej využitia (napr. profitujú z verejných dávok viac
muži alebo ženy?) ,



výsledok: nepriame a následné dopady verejných služieb (napr. ako sa zmení rozdelenie
platenej a neplatenej práce medzi mužmi a ženami na základe verejných služieb, ako
napríklad zriadenie zariadení starostlivosti o dieťa).

Prevažujúci podiel výdavkov rezortu financií by nemal, aspoň v úvodnej fáze, byť podrobený
rodovému auditu, pretože na ministerstve buď nie sú k dispozícii príslušné informácie, alebo
nemožno očakávať žiadne efekty relevantné z hľadiska pohlavia.
Problematické aspekty
So zreteľom na všeobecnú implementáciu rodovo citlivého rozpočtovania existujú, cez prvé zárodky,
ešte výrazné nedostatky pre realizáciu rodovo citlivého rozpočtovania v štátnom rozpočte.
V tomto prípade sa uvádzajú osobitne nasledovné body:


žiadny jednotný rámec pre rodové rozpočtovanie,



žiadne jasne definované ciele,



žiadne metodické zadania,



zamieňanie pojmov „gender mainstreaming“, „gender budgeting“ a „podpory žien“,



absencia celkovej analýzy - zatiaľ sú k dispozícii iba analýzy detailov,



rozpočtovanie s ohľadom na ženský rozpočet.

Inštitucionalizácia rodových auditov v rezorte financií
Ako predpoklady, resp. rámcové podmienky pre úspešnú realizáciu boli ministerstvom financií
zadefinované nasledovné charakteristiky:


zreteľná komunikácia politickej vôle a angažovanosti politických a administratívnych úrovní
riadenia,



senzibilizácie pracovníkov / pracovníčok pre rodové aspekty,



vybudovanie rodových
zamestnankýň,



jasná a prehľadná štruktúra riadenia na vysokej úrovni a jasná definícia právomocí,
poskytnutie dostatočných finančných zdrojov (zvlášť pre senzibilizáciu a školenia,
vybudovanie know-how, externé expertízy, prípadne prehlbujúce práce na objednávku),



vytvorenie štruktúr pre inštitucionalizovanú a neformálnu výmenu,



kontrola úspechu: systematické hodnotenie opatrení s ohľadom na pokroky v oblasti
rovnakých príležitostí a prípadná úprava stratégie implementácie.

kompetencií u

vedúcich

pracovníkov

a

zamestnancov

/
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BULHARSKO –

POPIS A ZOVŠEOBECNENIA RODOV O CITLIVÉHO

ROZPOČTOVANIA
Rovnosť pohlavia je v bulharskej spoločnosti dlho zavedenou hodnotou. Inštitucionálny rámec
poskytujúci rovnaké príležitosti pre obe pohlavia v Bulharsku bol vypracovaný na základe legislatívy
EÚ a Bulharska v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd podpísaných Bulharskou
republikou. Bulharská legislatíva garantuje rovnaké práva žien a mužov a zákaz diskriminácie.
Ústava Bulharskej republiky67 garantuje základné ľudské práva a slobody bulharských občanov
vrátane zákazu diskriminácie na základe pohlavia (článok 6) a ich výkon je regulovaný všeobecnými
a osobitnými predpismi krajiny. Ústava (so všetkými úpravami od roku 1947) je ako základný zákon
krajiny základným predpokladom zavedenia zásady rovnosti pohlaví.
Rodová rovnosť na trhu práce je upravená v Zákonníku práce a to prostredníctvom základného
princípu rovnakého platu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a zákazu akejkoľvek
diskriminácie založenej na pohlaví. Zákonník práce zahŕňa postupy týkajúce sa materskej dovolenky,
ktorá je výzvou pre tradičné poňatie rolí jednotlivých pohlaví, a posúva vpred zosúladenia
pracovného a osobného života, rovnako ako zdieľanie rodinnej zodpovednosti. Zároveň v oblasti
sociálneho zabezpečenia garantuje rovnosť sociálneho zabezpečenia osôb. Zákonník v oblasti o
rodine reguluje vzťahy v súkromnom živote - manželstvo, príbuzenstvo a adopciu, a je založený na
princípe rovnosti pohlaví.
V bulharskej legislatíve nie je rámcový zákon, ktorý by právne reguloval rodové rozpočtovanie a
mechanizmus jeho zavedenia a hodnotenia. Zákon o ochrane pred diskrimináciou, ktorý bol
schválený v roku 2004, túto záležitosť nereguluje, ale objasňuje povahu diskriminácie podľa pohlavia
a počíta s určitými opatreniami a sankciami v prípade diskriminácie a tiež s prostriedkami jej
prevencie. Zákon o ochrane pred diskrimináciou poskytuje zákonný rámec týkajúci sa všetkých
foriem diskriminácie v spoločenskom živote a stanovuje orgány, postupy a mechanizmy ochrany
pred diskrimináciou a poskytuje opatrenia týkajúce sa zastavenia akéhokoľvek porušovania tejto
ochrany a potrestanie akéhokoľvek porušenia antidiskriminačného zákona. Tento zákon zároveň
implementuje aj smernice EÚ v tej oblasti, ktorá sa týka princípu rovnakého zaobchádzania so
ženami a mužmi v prístupe k zamestnaniu, k profesionálnej kvalifikácii a rastu a pracovným
podmienkam vzhľadom k princípu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový
alebo etnický pôvod.
Tento zákon môže byť prezentovaný ako prvý krok pre vypracovanie a zavedenie právnych záruk
rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi. Zákon o boji proti nezákonnému obchodovaniu s
ľuďmi vstúpil do platnosti v roku 2004 a podporil štátne inštitúcie v boji proti nezákonnému
obchodovaniu s ľuďmi. Bulharsko ešte neprijalo osobitné predpisy o rovnosti pohlaví. V období od
augusta 2000 do februára 2001 navrhlo Ministerstvo práce a sociálnych vecí prvú verziu návrhu
zákona o rovnakých príležitostiach pre ženy a mužov. Národné zhromaždenie návrh dvakrát
zamietlo, a to v rokoch 2002 a 2003. Návrh zákona garantuje zákaz diskriminácie v oblasti
zamestnania, politickej účasti, vzdelania, boja s rodovými stereotypmi a zavádza opatrenia týkajúce
sa propagácie účasti žien na rozhodovaní. Návrh zákona počíta s ustanovením ombudsmana pre
problematiku rodovej rovnosti. V roku 2006 vypracovalo Ministerstvo práce a sociálnych vecí nový
návrh, o ktorom sa donedávna v parlamente viedli debaty. Návrh zákona bol schválený Radou
ministrov 20. júna 2006. Návrh zákona upravuje vzťahy s verejnosťou súvisiace s opatreniami
zabezpečujúcimi rovnaké príležitosti pre ženy a mužov, definuje inštitúcie a mechanizmy zavádzania
štátnej politiky rovnosti príležitostí. Cieľom je poskytnutie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a
zlepšenie situácie žien.
Súčasná bulharská legislatíva v oblasti rodovej rovnosti je základom pre zavedenie rodovo citlivého
rozpočtovania.
Prijatie návrhu zákona o rovnakých príležitostiach pre ženy a mužov ujasní možnosti rodovo
citlivého rozpočtovania a prispeje k jeho širšiemu využitiu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
v Bulharsku.
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Dôležitým bodom v dialógu s Ministerstvom financií a v určovaní vzťahu medzi centrálnymi a
obecnými rozpočtami je Národná asociácia obcí v Bulharskej republike - NAMRB. Existuje tiež 10
regionálnych združení, ktorých spoločným cieľom je nájdenie riešenia špecifických regionálnych
problémov. Takáto asociácia má nasledujúce práva:


reprezentovať obce pred ústrednými vládnymi a medzinárodnými organizáciami;



chrániť práva a brániť ich záujmy;



podávať návrhy dodatkov legislatívy týkajúce sa miestnej samosprávy,



raz ročne konzultovať s Ministerstvom financií časť návrhu štátneho rozpočtu týkajúce sa
obcí.

Rozhodnutie Národného zhromaždenia o začiatku rozpočtových procedúr určuje NAMRB 68 ako
partner počas konzultácií s Ministerstvom financií pri definovaní prioritných politík a priebežných
rozpočtových prognóz pre obce, vrátane určovania vzťahov medzi obcami a centrálnym rozpočtom.
Keďže výdavková časť obecných rozpočtov závisí na Ministerstve financií, NAMRB by mohla byť
jednotkou oprávnenou lobovať za väčšiu citlivosť obecných rozpočtov voči rodovej problematike.
Rozšírenie právomocí obcí by mohlo viesť k adekvátnejším a účelnejším obecným plánom,
stratégiám a programom rozvoja obce. Väčšia nezávislosť obcí pri rozhodovaní o druhu daní a ich
sadzbách by mohla vyústiť do nových projektov infraštruktúry, ktoré by propagovali rozvoj obce,
elimináciu alebo transformáciu niektorých daní, rast obchodu a odpustenie daňovej povinnosti
niektorým skupinám. To by pomohlo rovnosti pohlaví.
Čo sa týka plánovania a realizácie štátneho rozpočtu, štátny rozpočet nemusí nevyhnutne reflektovať
dlhodobý záujem spoločnosti. Zdôrazňujú sa v ňom slabé stránky existujúcich pravidiel a procedúr
rozpočtového procesu, ktoré neposkytujú dostatok politickej kontroly prostredníctvom parlamentnej
demokracie a transparentnosti pre občanov. Vyžadujú väčšiu otvorenosť, pokiaľ ide o vládne zámery
v oblasti zdaňovania, na rozdiel od politiky výdavkov, ktorá je veľkou prekážkou pre rodové
rozpočtovanie na národnej, lokálnej a regionálnej úrovni. Nedostatky rozpočtovej procedúry
ovplyvňujú štruktúru obecných rozpočtov. Hlavným problémom je verejná nedostupnosť väčšiny
oficiálnych dokumentov, ktoré tvoria základ obecných rozpočtov. Väčšina rozhodnutí Národného
zhromaždenia o začiatku rozpočtových procedúr, priebežné rozpočtové prognózy určitých inštitúcií
(vrátane obcí), hodnotenia, prognózy a analýzy Bulharskej národnej banky, Národného štatistického
inštitútu a Agentúry pre ekonomické analýzy a prognózy určujú Ministerstvu financií stropy
výdavkov, ktoré nie sú pre širokú verejnosť prístupné. Nedostatok jasností v týchto oblastiach a
nízka transparentnosť rozpočtu na obecnej úrovni bránia rýchlej reakcii miestnej komunity. V
niektorých prípadoch rozdelenie funkčných zodpovedností za poskytovanie verejných služieb bez
jasných pravidiel môže viesť k vážnym konfliktom medzi štátnymi, obecnými a súkromnými
štruktúrami. Štát poskytuje metodickú asistenciu, vymenúva riaditeľa škôl, určuje platy v oblasti
vzdelávania, aj keď obce niektoré ústavy a aktivity financujú. Súčasná prax riadenia prenesených
aktivít z hľadiska rodovej rovnosti smeruje k záveru, že právomoci obce by mali byť rozšírené. To
znamená rozšírenie výdavkových právomocí obcí a vôľu uspokojiť požiadavky obyvateľov.
V súčasnosti existujú nasledovné miestne dane: daň z nehnuteľnosti, dedičská daň, darovacia daň,
daň z motorových vozidiel. Príjmy z týchto daní predstavujú približne 0,5% HDP celkového štátneho
rozpočtu. Preto je daňový základ príliš úzky a nerovnomerne rozdelený medzi obce. Riešenia sa dajú
nájsť v niekoľkých smeroch:
obce dostanú stanovené percento príjmov z hlavných daní - každá obec dostane určité percento z
dane z príjmu a dane zo zisku, alebo bude nejakým spôsobom medzi obce rozdelená časť príjmov z
nepriamych daní a DPH,


najmenej jedna hlavná priama daň sa stane miestnou daňou - napr. daň z príjmu,



obce by mali byť oprávnené určiť časť dane z príjmu alebo dane zo zisku.

Tieto zmeny umožnia obciam ovplyvňovať obchodné prostredie na miestnej úrovni a rovnosť
pohlaví. Bulharsko súhlasí s tendenciou EÚ k hlbšej decentralizácie, vrátane decentralizácie
68

Národná asociácia obcí v Bulharskej republike bola založená v roku 1996. Viď www.namrb.org.
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finančnej. Optimálne rozdelenie síl medzi centrálnou a miestnou správou je predpokladom pre
stabilný a efektívny manažment na lokálnej úrovni. S Európskou chartou o samospráve a so Zákonom
o samospráve prišlo veľa predpokladov pre upevnenie miestnej autonómie - teritoriálne,
normatívne, inštitucionálne, finančné, plánovacie a autonómia ľudských zdrojov. V diskusii o
rodovom rozpočtovaní sú najdôležitejšie inštitucionálne, finančné a plánovacie autonómie.
Inštitucionálna autonómia predpokladá vytvorenie nezávislých miestnych orgánov, ktoré by mali
byť autonómne. Finančná autonómia predpokladá, že miestna správa môže vytvárať vlastný
rozpočet a má určitú daňovú autonómiu, vrátane výberu daní a poplatkov podľa zákona. Plánovacia
autonómia predpokladá, že miestna správa plánuje rozvoj územia a miestne ekonomiky a vytvára
fondy a infraštruktúru, sociálnu infraštruktúru a funguje v prospech rozličných skupín miestnej
komunity.
V roku 2003 sa začalo používať v Bulharsku prvýkrát tzv. programové rozpočtovanie. Na rozdiel od
predchádzajúceho systému rozpočtovania počíta s:


odôvodneným výdavkami;



možnosťou porovnať rôzne programy za účelom výberu toho najefektívnejšieho;



možnosťou zlepšenia alebo zastavenia realizácie programov, ktorým sa nedarí dosiahnuť
stanovený cieľ;



vyššou zodpovednosťou programových manažérov za dosiahnutie stanoveného cieľa;



vyššou efektívnosťou rozpočtových výdavkov;



vyššou transparentnosťou a zodpovednosťou - uverejnením programov a ich analýz, diskusií
s občanmi, zainteresovanými osobami, expertov a spoločností.

Vypracovávanie obecných rozpočtov je bohužiaľ predmetom historického prístupu. Za základ
výdavkových prognóz sa považujú výdavky schválené podľa Zákona o štátnom rozpočte Bulharskej
republiky na nasledujúci rok, ktoré neumožňujú obciam uspokojiť meniace sa potreby miestnej
komunity a určitých skupín. Do roku 2007 bol uskutočnený pilotný projekt „programové
rozpočtovanie“ len vo dvoch z 264 obcí. Prechod k programovému rozpočtovanie a vyšší stupeň
decentralizácie by viedli k lepším príležitostiam pre rodové rozpočtovanie.
Rodové rozpočtovanie by sa mohlo podieľať na úspešnej realizácii rozpočtového plánovania –
efektívnejší cash – flow management by prispel k vybalansovaniu celkových finančných zdrojov a
výdavkov územia, k efektívnejšej kontrole získavania a míňania peňazí a ich distribúcie medzi
jednotlivé rozpočtové jednotky na rôznych úrovniach. Predbežné rodové analýzy by ďalej zlepšili
efektívne míňanie miestnych zdrojov. Dôležitým predpokladom je aj to, aby bolo vypracovanie
strategických dokumentov rozvoja obce (plány, stratégie a programy) orientované na rodovú
problematiku. Dôležitá je popularizácia rodovo citlivého rozpočtovania.
Musia byť vypracované adekvátne princípy pre médiá, ktoré by smerovali k zvýšeniu verejného
povedomia o výhodách rodovo citlivého rozpočtovania. To by pomohlo zmene prístupu k rodovému
rozpočtovaniu u každého bulharského občana, čo by zlepšilo jemu/ jej nielen pozíciu na trhu práce.
Pokiaľ ide o trh práce, tak sociálni partneri by mali byť vyzvaní na získanie lepších poznatkov o
rodovej rovnosti, aby ho začali používať v praxi. Malo by to byť spojené s politikou celoživotného
vzdelávania a spoločnosti by mali plánovať svoj rozvoj stratégií ľudských zdrojov v kontexte s gender
mainstreamingom. Proces decentralizácie, vrátane finančnej, a programové rozpočtovanie na
miestnej úrovni v Bulharsku sú nutnými predpokladmi pre realizáciu rodovo citlivého rozpočtovania
a pre možnosť uspokojiť požiadavky obyvateľov obce.

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni

81

TALIANSKO –

POPIS A ZOVŠEOBECNENIA RODOV O CITLIVÉHO
ROZPOČTOVANIA
Od roku 1948 garantuje talianska ústava princíp rovnosti bez rozdielu pohlavia. V roku 1977 bol
schválený zákon o rovnosti zaobchádzania s mužmi a ženami v pracovnom živote. V 80. rokoch 20.
storočia začala inštitucionalizácia národnou komisiou pre rovnosť mužov a žien. Ku koncu 80. rokov
20. storočia boli podniknuté prvé kroky smerom k pozitívnej akcii.
Prvé desaťročie 21. storočia zažilo naozajstný boom, čo sa týka zásad, orgánov a opatrení týkajúcich
sa rovnosti príležitostí. Taliansky dôraz na rovnosť sa teraz mení na rovnosť príležitostí. Súčasná
expanzívna fáza rovnakých príležitostí v Taliansku zahŕňa niektoré špecifické opatrenia, ako je napr.
založenie Výboru pre podnikanie žien (1992). Na politickej úrovni začalo fungovať prvé Ministerstvo
rovnakých príležitostí v roku 1996 a nasledovalo oddelenie v roku 1997 (Dipartimento per le Pari
Opportunity). Ku koncu 90. rokov 20. storočia sa posunuli dopredu talianske zásady rovnakých
príležitostí podľa európskej politiky a Pekinskej platformy tak, že boli zdôraznené rozdiely pohlavia,
ich posilnenie. Mnohé legislatívne zásahy boli zamerané na reguláciu rôznych aspektov a problémov
úloh žien mimo rodiny a právne, politické a odborové debaty, ktoré im predchádzali a potom
nasledovali, môžu byť zhrnuté do otázky: ochrana alebo rovnosť? Do vzniku Talianskej republiky v
roku 1948 sa zdalo, že zákonodarca zasahoval buď tak, že garantoval rovnosť alebo ochranu podľa
špecifických potrieb daného historického obdobia. Výber bol urobený na základe potreby výraznej
účasti žien na platených pozíciách, alebo naopak potreby žien vrátiť sa k svojim rodinám (alebo k inej
nechránenej forme povolania), aby bol zmiernený tlak na nezamestnanosť mužov. Talianska ústava,
účinná od 1. januára 1948, založená na princípe rovnosti všetkých občanov bez rozdielu rasy,
náboženstva, politických tendencií alebo pohlavia, zakazuje - aspoň na papieri - diskrimináciu žien v
akejkoľvek oblasti spoločenského života, vrátane zamestnania.
V rokoch, ktoré nasledovali po nadobudnutí účinnosti ústavy, boli prijaté predpisy ochranného typu
vzhľadom k zamestnávaniu žien, ktoré znovu ustanovili prioritu danú ženám v ich rodičovskej a
materskej úlohe. Zákonodarca sa predovšetkým zameral na ochranu pracujúcich matiek a vydatých
žien. Neskôr boli zakázané nespravodlivé zákazy prístupu žien k určitým profesiám, ktoré vznikli
počas fašistického režimu. Po kultúrnych a revolučných hnutiach v 60. rokoch, teda počas 70. rokov,
bol ustanovený kultúrny model inšpirovaný konceptom slobody, dôstojnosti a rovnosti: zákonodarca,
citlivý k prechodným problémom, schválil niekoľko reforiem týkajúcich sa práv žien.
V rámci toho bolo feministické hnutie charakterizované ako prvý činiteľ a počas 70. rokov výrazne
ovplyvnilo politickú a zákonodarnú agendu. Hlavné zákony, na ktorých sa feministické hnutie priamo
podieľalo, sa týkajú rozvodu, potratu a antikoncepcie a vzniku poradenských rodinných úradov.
Potreba čeliť požiadavkám a tlakom zo strany feministického hnutia tiež posunula vpred vývoj
medzinárodných pravidiel a pravidiel Európskych spoločenstiev, parlament navrhol špecifický súbor
zákonov, ktorý má výslovne propagovať rovnosť pracovných príležitostí pre mužov a ženy. Zákon č.
903 z roku 1977 "Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami v pracovných záležitostiach," schvaľuje
právo na rovnosť zaobchádzania pri hľadaní práce a v práci. Okrem toho boli pracovníci chránení
sociálnym zabezpečením. Tento zákon zakázal ochranu, ktorá nie je priamo zviazaná s materstvom, a
pokúsil sa zasiahnuť do rovnosti v rámci rodiny tým, že poskytol rovnaké práva otcom ako matkám.
Uvedený zákon, veľmi dôležitý vďaka svojmu inovačnému charakteru, bol len čiastočne využitý v
rokovaní odborov. Jeho limitované využitie poukázalo na medzeru na talianskom trhu práce medzi
formálnymi a skutočnými právami. V roku 1975 bola schválená reforma rodinného práva (zákon č.
151 z roku 1975, "Reforma rodinného práva"), ktorá zaručovala manželkám všetky práva v rámci
starostlivosti o rodinu, ktorá bola do tej doby garantovaná len manželom. V 80. rokoch rástla potreba
zosúladiť existujúcu legislatívu s niekoľkými ďalšími konkrétnymi zásahmi zameranými na
presadzovanie predpisov týkajúcich sa trhu práce. V roku 1987 bol senátu predložený prvý návrh
zákona zameraný na propagáciu pozitívnych akcií smerom k rovnakým príležitostiam pre mužov a
ženy prostredníctvom súkromných alebo verejných iniciatív. Až v roku 1991 sa tento návrh zmenil
na zákon č.125 z roku 1991, "Pozitívne akcie na dosiahnutie rovnosti žien a mužov na pracovisku".
Primárnym cieľom zákona č. 125 bolo dosiahnutie výraznej rovnosti a vytvorenie vhodných
pracovných podmienok pre všetky subjekty, aby mohli plne vyjadriť svoj potenciál. Tak prešlo
Taliansko od fázy ochrannej politiky k politike ozajstnej rovnosti. Deväťdesiate roky boli otvorené
pozitívnym akciám, ktoré zmiešali dve rozdielne kultúry, ktoré v podstate predstavujú rozpor medzi
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politikami vzhľadom k ženám. Na jednej strane bola kultúra založená na zvýrazňovaní rozdielnosti
pohlavia a na získavaní čo najviac zo ženských podmienok. Táto kultúra interpretuje ochranné
zákony ako prvý znak politiky pre ženy. Na druhej strane navrhuje rovno kultúru zameranú na
všeobecnú transformáciu pre mužov a ženy, ktorá využíva elimináciu diskrimináciou ako pohon k
vybudovaniu nového horizontu rovnosti.
V súčasnosti existujú tri orgány zodpovedné za politiku rovnosti príležitostí na vládnej úrovni:
Ministerstvo rovnakých príležitostí a jeho oddelenia, Národná komisia spravodlivosti a
Národný výbor pre rovnaké zaobchádzanie. Bol podporovaný Oddelením pre rovnosť príležitostí,
ktoré bolo súčasťou prezidentstva Rady ministrov. Ministerstvo a oddelenia sú vládnymi orgánmi
zodpovednými za zavedenie pravidiel EÚ a opatrení v oblasti rovnakých príležitostí. Sú tiež
zodpovední za prípravné práce pre taliansku pozíciu v oblasti politiky na medzinárodnej a európskej
úrovni. V roku 1986 bola vytvorená Národná komisia pre spravodlivosť ako súčasť prezidentstva
Rady ministrov a pôsobí ako konzultačný orgán pre záležitosti žien, s výnimkou tých, ktoré sa
vzťahujú k práci. Pracovné vzťahy sú záležitosťou Komisie pre rovnaké zaobchádzanie, ktorá bola
vytvorená v roku 1991 v rámci Ministerstva práce, s kapacitou navrhovať a konzultovať podľa
opatrení.
Iniciatíva v Taliansku vznikla na seminári organizovanom Ministerstvom pre rovnaké príležitosti v
roku 2000 o zhodnotenie vplyvu pohlavia u vládnych rozpočtov, ktorého sa zúčastnili všetci lokálni
správcovia z celého Talianska. Ministerstvo navrhlo plán zavedenia gender budgetingu na centrálnej
vládnej úrovni, ale novozvolená vláda v roku 2000 v tejto iniciatíve nepokračovala. Avšak na
regionálnej úrovni táto idea vydržala a v roku 2002 už boli odštartované štyri regionálne iniciatívy
(Emilia Romagna, Marche, Valle d'Aosta, Liguria). Mnoho iniciatív je na lokálnej úrovni (obce). Tu sa
koncentrujeme na hlavné iniciatívy. V chronologickom poriadku - po prvej konferencii na túto tému
organizovanej v Ríme v roku 2000, bol v roku 2001 odštartovaný projekt v Emilia Romagna na
regionálnej úrovni a v provincii Modena. Od roku 2002 môžeme pozorovať systematickejšie záväzky:
provincie Janov, Modena a Siena boli medzi prvými, ktoré pochopili dôležitosť a potrebu venovať sa
takým problémom, ako realizácia projektov na každej úrovni a podpísanie Memoranda porozumenia
výmeny vhodných postupov, ako aj šírenie metodiky analýz medzi ďalšími orgánmi. Záujem vyvolaný
týmito iniciatívami viedol k rozšíreniu tohto memoranda porozumenia a ďalším podobným
memorandám vo vzťahu k obciam: od roku 2003 až doteraz sa pripojili k týmto dohodám tiež
provincie Ferrara, Florence, La Spezia, Milan, Parma, Turin a mestá Janov, Turin a Aosta, a počet
zapojených obyvateľov je 9,6 milióna. Navyše provincie Alessandria, Lucca a mestá Rimini a Benátky
kontaktovali provinciu Janov a prejavili záujem a zbierali informácie o rozpočte kvôli možnej účasti.
V niektorých prípadoch, ako napríklad v prípade regiónu Emilia Romagna, provincie Modena, miest
Aosta a Sestri Levante, bol pripravený prvý rozpočet vo vzťahu k problematike pohlavia a ostatné
procesy už začínajú.
V septembri 2004 provincie Janov, Modena, a Siena tiež podpísali s Isfol (Hodnotiaca jednotka ESF)
memorandum porozumenia kvôli vytvoreniu štandardnej hodnotiacej metodiky používanej
Európskym sociálnym fondom pri školení v informovanosti o problematike pohlavia. Keďže ide o
projekt v rámci iniciatív Ministerstva pre rovnaké príležitosti, predstavuje prvú príležitosť pre
interpretáciu rozpočtu na problematiku pohlavia z národného hľadiska, napriek tomu, že sa používa
predovšetkým u Európskeho sociálneho fondu.
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T ABUĽKA 5 P OSTUPNOSŤ ZAVÁDZANIA RODOVÝCH PRINCÍPOV V T ALIANSKU
Región Valle d'Aosta

2005-2007

Vytvorenie mechanizmu pre rodovú analýzu
rozpočtu a presadzovanie rovnosti v procesoch
rozpočtu prostredníctvom verejnej účasti na
provinčnej úrovni. Zapojenie otázky pohlavia do
správy; rodové plánovanie; rodové
rozpočtovanie; sieť správ. Vytvorenie kritickej
odbornosti a vývoj / zlepšenie metodiky rodovej
analýzy rozpočtu.

december 2004

Sektorová analýza - šport. Analýza legislatívy za
účelom zamerania sa na kompetencie provincie
v tejto oblasti; analýza špecifických dokumentov
(provinciálny plán a regionálny plán športových
aktivít); analýza dostupných databáz a štatistík
týkajúcich sa predmetu, na ktorý sa sústredíme:
športové aktivity, praxe, motivácia s rodových
zameraním.

(Projekt GenderAlp / Projekt Bi.G)
Programme EFRE, Interreg IIIB Alpine
Space

Provincia Massa Carrara

–
apríl 2006

Provincia MILANO

začiatok v decembri
2006

Iniciatíva zahŕňa niektoré obce v provincii Milan
hlavne prostredníctvom školení a výučby
prenosu technických kompetencií; publikácia s
návodom rekvalifikácie rozpočtu podľa rodovej
perspektívy

Spracovanie: autorka
Prezentované experimenty v Taliansku v podstate predstavujú prvý krok vo formulácii obáv
ohľadom rodovej rovnosti v rozpočtovom procese. Výsledky tohto skúmania aktivít nepodávajú
presnú predstavu o podaných výkonoch, hlavne ak zavedené alebo plánované opatrenia s cieľom
redukovať nerovnosti neprešli vždy stabilným a vlastným zavedením do administratívneho procesu.
Prax skôr postupne zaradila zapojenú správu a poskytovala detailnejšie informácie o situácii žien a
úsilí dosiahnuť rovnosť pohlaví. To samozrejme poukázalo na všetky ťažkosti, ktorým musia naše
administratívy čeliť pri uchopení a včlenení princípu rodovej rovnosti do procesu rozpočtovania.
Budúci vývoj rodovej analýzy rozpočtu v Taliansku ukáže, ako a v akom rozsahu každá úroveň správy
„uchopila“ tento proces smerujúci k sociálnej a politickej obnove. V roku 2006 senát vytvoriť dva
návrhy. Návrhy sa zameriavajú na zavádzanie rodovo citlivého rozpočtovania do pravidelných úloh
verejnej správy. Návrhy zohľadňujú to, že hlavnou prekážkou rozvoja analytických nástrojov,
hodnotenia vplyvu a monitorovania politiky je nedostatok vhodných dát.
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7.4 R ODOVO

CITLIV É ROZPOČ TOVANIE NA REGIO NÁLNEJ ÚROVNI

Rodovo citlivé rozpočtové analýzy, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie sociálno-ekonomického
postavenia žien boli vytvorené a prvý krát implementované v Austrálii v roku 1984. Z hľadiska
širšieho ponímania je ich snahou ovplyvniť sociálnu politiku krajiny a jej rozvoj s cieľom presadiť
rovnaký prístup k verejným zdrojom zo strany mužov i žien. Pre posilnenie práv žien a nastolenie
rovnosti medzi mužským a ženským pohlavím je potrebné realizovať podrobné analýzy verejných
výdavkov, ktorá umožní stanoviť objem výdavkov vynaložený na ženy a dievčatá a na mužov
a chlapcov. V nadväznosti na zistené výsledky je možné navrhnúť a uskutočniť rodovo citlivé zmeny
v rozpočte a uplatniť politiku smerujúcu k zabezpečeniu rovnosti oboch pohlaví.
Iniciatívy uskutočňovania rodovo citlivých analýz rozpočtov sa postupne rozširovali vo viacerých
krajinách. K ďalším krajinám nadväzujúcim na priekopnícku Austráliu možno zaradiť najmä
Juhoafrickú republiku, Spojené kráľovstvo a Kanadu, pričom postupne sa rodovo citlivé rozpočtové
iniciatívy rozširovali v krajinách po celej Európe, na Strednom východe, v Ázii, v Severnej a v Južnej
Amerike a v niektorých afrických krajinách. V počiatočných fázach sa analýzy realizovali najmä na
úrovni regiónov. Švajčiarsky kantón Bazilej–mesto v roku 2000 nadviazal na predchádzajúce aktivity
uskutočnené v oblasti rodovo citlivých rozpočtových analýz a prostredníctvom zrevidovanej
metodiky ich aplikoval na svoj rozpočet. Týmto projektom nepochybne prispel k prehĺbeniu
problematiky rodovej rovnosti a rodovo citlivého rozpočtovania nielen doma, ale i v zahraničí.

K ANTÓN B AZILEJ - MESTO
Švajčiarsko sa ako federálny, demokratický štát člení na 3 inštitucionálne úrovne: konfederáciu,
kantóny a obce. Najnižšiu úroveň politického usporiadania vo Švajčiarsku predstavujú obce. Kantóny
majú status federálnych štátov, pričom každý z nich má vlastný parlament, zákony, vládu, rozpočet aj
ústavu. Počet všetkých kantónov Švajčiarskej konfederácie je 26, pričom 6 z nich má postavenie
polokantónov. Polokantón sa od kantónu odlišuje počtom možných zástupcov v Rade štátov, čo je
jedna z komôr Federálneho zhromaždenia predstavujúceho legislatívnu zložku konfederácie. V Rade
štátov je zastúpených 46 zástupcov, ktorí reprezentujú jednotlivé kantóny a polokantóny. Každý z
kantónov má v Rade dvoch svojich zástupcov, polokantón iba jedného.
Bazilej-mesto je jedným zo 6-tich švajčiarskych kantónov, ktoré majú postavenie polokantónu 69.
Vznikol v roku 1833 rozdelením dovtedy jednotného kantónu Bazilej, ktorý sa k Švajčiarskej
konfederácii pripojil v roku 1501. Jeho rozdelením vznikli dva samostatné kantóny: Bazilej-mesto
a Bazilej-vidiek. Iniciatíva k rozdeleniu prišla zo strany „vidieckej“ časti, ktorá pociťovala
nerovnoprávne postavenie so svojim „mestským“ susedom. Kantón Bazilej-mesto, s počtom
obyvateľov viac ako 188 tisíc má rozlohu 37 km2, čím sa stal najmenším kantónom Švajčiarskej
konfederácie.

Z AČIATKY

RODOVO CITLI VÝCH ROZPOČTOVÝCH AN ALÝZ VO

Š VAJČIARSKU

Prvotné aktivity rodovo citlivých analýz rozpočtov spadajú vo Švajčiarsku do obdobia 90-tych rokov
minulého storočia.
V marci roku 1994, v dôsledku prijatých rozpočtových opatrení na znižovanie výdavkov, členky
Asociácie pracovníkov verejných služieb vyjadrili potrebu vypracovať vedeckú štúdiu, ktorá by
analyzovala dopad verejných výdavkov a rozpočtových škrtov na zamestnanosť a stanovila dopad
verejných rozpočtov a jednotlivých rozpočtových položiek na obe pohlavia.
Vypracovaním komplexného projektu bol poverený Úrad pre pracovno-politické a sociálno-politické
štúdie (BASS). Vzhľadom na to, že išlo o prvotnú analýzu v krajine, autori boli nútení vypracovať
vlastné metodologické nástroje, pričom museli prihliadať najmä na mnohé obmedzenia vyplývajúce z

69

Pojem polokantón sa viaže najmä k historickému obdobiu a dnes už nemá vplyv na kantonálnu
autonómiu (revízia Spolkovej ústavy z roku 1999). Z uvedeného dôvodu budeme ďalej používať
pojem kantón.
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nedostatku potrebných údajov. Štúdia bola zameraná na analýzu rozpočtových výdavkov Švajčiarskej
konfederácie, kantónu Bern a mesta Bienne. Metodologický prístup autorov možno vidieť v tabuľke
na nasledujúcej strane.
Výsledky analýz odhalili veľmi nerovnomerné rozdeľovanie verejných výdavkov medzi pohlaviami,
pričom v čase zavádzania úsporných opatrení sa postavenie žien zhoršilo v ešte väčšej miere.
V sledovanom období iba veľmi malý podiel federálnych, kantonálnych a obecných výdavkov
smeroval do oblastí s vysokým podielom zamestnanosti žien. Okrem toho analýza ukázala
nadpriemerný účinok škrtov výdavkov v tých aktivitách, ktoré majú osobitný význam pre
zamestnanosť žien. Úspory boli tiež realizované v oblastiach, v ktorých mali za následok rozšírenie
neplatenej práce žien. Ide najmä o oblasti infraštruktúry pre starostlivosť o deti a postihnutých.
Prekvapivé bolo zistenie o nadpriemernom raste výdavkov v oblastiach, z ktorých profitujú najmä
ženy. Išlo však o výdavky vynaložené v dôsledku krízy, bez jasne stanoviteľného významnejšieho
úžitku pre ženy (rôzne doplnkové dávky v oblasti sociálnej starostlivosti). Kľúčový význam
pre oblasť neplatenej práce malo zistenie, že škrty vo výdavkoch spôsobili rozšírenie neplatenej
práce, ktorá je vo väčšej miere vykonávaná prostredníctvom žien.
T ABUĽKA 6 M ETODOLÓGIA POUŽITÁ V ŠTÚDII BASS
Kroky

Otázky / Príklady

Získanie údajov

Funkčne klasifikované rozpočty za niekoľko rokov (všeobecná správa, verejná
bezpečnosť, vzdelanie a pod.)

Klasifikácia výdavkových
položiek na základe:

Dochádza prostredníctvom aktivít štátu k vyššej zamestnanosti mužov, žien
alebo je situácia rovnaká v rámci oboch pohlaví?

1.

zamestnanosti

2.

úžitku

3.

neplatenej práce
žien

Komu viac prospievajú štátne aktivity: mužom, ženám alebo je situácia rovnaká
v prípade oboch pohlaví?
Majú rozpočtové opatrenia na znižovanie výdavkov za následok väčšie
zapojenie žien do neplatenej práce?

Výpočet odchýlok

Komparácia obdobia krátenia výdavkov s predchádzajúcim obdobím. Ako sa
vyvíjali jednotlivé rozpočtové položky v priebehu sledovaného obdobia vo
vzťahu k celkovým výdavkom?

Politická relevantnosť

Ak sa má rovnosť mužov a žien začať brať vážne je potrebné, aby sa verejné
zdroje, z ktorých majú v priemere väčší úžitok muži, prerozdeľovali
rovnomernejšie.

Zdroj: Gender – responsive budget analysis in the Canton of Basel – Stadt, Switzerland, Der kleine
Unterschied in den Staatsfinanzen. Geschlechterdifferenzierte Rechnungsanalysen im Kanton BaselStadt
Výsledky štúdie vyvolali veľký záujem najmä v kantóne Bazilej-mesto. Začali narastať obavy z toho,
že by škrty v kantonálnych výdavkoch mohli zvrátiť dovtedajší vývoj v oblasti rodovej rovnosti.
V dôsledku toho bol opäť poverený BASS (úrad, ktorý realizoval spomínanú štúdiu), aby s použitím
rovnakej metodológie analyzoval záverečné účty kantónu Bazilej-mesto za roky 1996 a 1997. Cieľom
štúdie bolo vytvoriť analytický nástroj, ktorý by umožnil zvýšiť transparentnosť v oblasti finančného
plánovania a bol použiteľný nielen v záujme uplatňovania rodovej rovnosti, ale aj v iných oblastiach
sociálnej politiky.
Výsledky štúdie dospeli približne k rovnakým záverom ako v predchádzajúcom prípade. V období
škrtov výdavkov sa postavenie žien ešte zhoršilo a nadpriemerné úspory boli vykonané v oblastiach
s osobitným významom z hľadiska zamestnanosti žien.
Po zverejnení výsledkov bola metodológia použitá v štúdii podrobená značnej kritike. Vytýkané jej
bolo najmä to, že stanovený úžitok z vynaložených výdavkov, rozdelený z hľadiska pohlaví
v mnohých prípadoch nebol ani jasne, ani objektívne definovaný. Preto ho nebolo možné akceptovať.
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Ďalšia vlna kritiky smerovala k tomu, že sa v analýzach brali do úvahy iba rozpočtové výdavky
a nevenovala sa pozornosť atribútu príjmov. Rozsah bol tiež vnímaný ako veľmi úzko zameraný iba
na problematiku posudzovania úžitkov v rámci pohlaví. Nedostatkom bolo aj to, že pri analýzach
neboli zohľadnené údaje kantonálnych databáz. Mnohé nedokonalosti štúdie však vyplývajú nielen z
nedostatočného finančného zabezpečenia, ale najmä z nedostupnosti potrebných údajov, resp. ich
nevyhovujúcej klasifikácii.
V nadväznosti na rozsiahlu vlnu kritiky a volaní po komplexnejších rodovo citlivých analýzach boli
v roku 2000, po mnohých úskaliach zahájené počiatočné práce na novej, prepracovanejšej štúdii. Jej
zámerom bolo upraviť kritizovanú metodológiu a aplikovať ju na rozpočtové hospodárenie v
podmienkach kantónu Bazilej-mesto. Projekt vznikol na podnet Rady žien (výbor zložený z 18-tich
expertiek na rodovú rovnosť stanovených kantonálnou vládou), Úradu pre rodovú rovnosť a
Asociácie pracovníkov verejných služieb. Na financovanie projektu sa požadoval rozpočet v objeme
50 000 švajčiarskych frankov (cca 38 468 eur).

P REPRACOVANÁ
B AZILEJ - MESTO

RODOVO C ITLIVÁ ANALÝZA ROZPO ČTU KANTÓNU

Skúmanie vplyvu verejných výdavkov z hľadiska rodovej rovnosti so sebou prináša mnohé otázky z
oblasti metodológie. Kľúčovú problematiku predstavuje ich meranie. V teórii ani v praxi neexistujú
univerzálne smery či prístupy, ktoré by bolo možné aplikovať v rámci akejkoľvek rodovo citlivej
rozpočtovej analýzy. Výber hodnotiacich kritérií je v jednotlivých krajinách odrazom diskusie na
politickej scéne a odráža jej postoj k základným aspektom, ktoré sú považované za prioritné
z hľadiska problematiky rodovej rovnosti. Štúdie, ktoré boli realizované vo Švajčiarsku sa
zameriavali najmä na tri hlavné aspekty:
1.

úžitok z verejných výdavkov pre mužov a ženy,

2.

vplyv verejných výdavkov na zamestnanosť mužov a žien,

3.

vplyv verejných výdavkov na neplatenú prácu mužov a žien.

Pri meraní úžitku z verejných výdavkov je rozhodujúca skutočnosť, že verejné statky a verejne
poskytované súkromné statky sú dostupné pre každého občana. Nie sú predmetom konkurencie na
trhu, ich cena nie je ovplyvňovaná jeho zákonitosťami, a preto spotrebitelia nie sú schopní objektívne
vyjadriť svoje preferencie.
V prepracovanej štúdii rozpočtu kantónu Bazilej-mesto sa preto predpokladalo (na rozdiel od
predchádzajúcich štúdií), že spotreba verejných statkov a služieb a priemerné náklady na jedného
príjemcu poskytujú iba obmedzené informácie o jednotlivých zmenách v úžitku. Dôvodom je
skutočnosť, že z pohľadu rodovej rovnosti nemusí nutne platiť predpoklad, že štát poskytuje všetky
statky a služby optimálnym spôsobom. Verejne poskytnutý statok alebo služba tiež nemusí znamenať
rovnaký úžitok pre každého príjemcu. Niektorí spotrebitelia môžu byť jeho nedobrovoľnými
príjemcami (napríklad väzni), iní zase preferujú zabezpečenie niektorých statkov a služieb
prostredníctvom vlastných zdrojov (aj napriek tomu, že ich štát verejne poskytuje pre každého).
Dávajú tak prednosť súkromnému zabezpečeniu pred verejným (napríklad vzdelanie). Pre nich je
potom úžitok z verejne poskytovaného statku alebo služby minimálny.
Na stanovenie individuálnych zmien v úžitku z verejne poskytnutých statkov a služieb by bolo
potrebné poznať preferencie všetkých občanov. Výška individuálneho úžitku z verejných statkov
a služieb je závislá najmä od výšky príjmu, potrieb, predstavy o cene, politickej orientácie a pod. Pre
pracujúce ženy s deťmi má napríklad verejné poskytovanie starostlivosti o deti určite vyššiu hodnotu
ako pre pracujúce bezdetné ženy.
Meranie individuálnych preferencií je však mimoriadne náročné vzhľadom na potrebnú údajovú
databázu a vyžaduje informácie o základných dopytových funkciách jednotlivcov a domácností. Ich
meranie je možné realizovať buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom pozorovania
spotrebiteľského správania. Prvý prístup využíva prieskumy verejnej mienky, prostredníctvom
ktorých získava informácie o tom, ako respondenti hodnotia verejné statky a služby v nadväznosti na
úžitok, ktorý im prinesú. Takéto hodnotenie však nemusí korelovať (byť vo vzájomnom vzťahu)
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s cenou, ktorú by bol jednotlivec ochotný v konkrétnej situácii zaplatiť (prieskumy verejnej mienky
takéhoto charakteru boli po prvý krát realizované v kantóne Bazilej-mesto až na jar roku 2003).
Druhý prístup je založený na predpoklade, že množstvo času a peňazí, ktoré jednotlivci vynaložia
napríklad na výlet do národného parku je vyjadrením ich individuálneho ocenenia. Je však
diskutabilné, či by bolo možné takého hodnotiace kritérium použiť na všetky oblasti vynakladania
výdavkov kantonálneho rozpočtu.
Analytický nástroj, ktorý bol aplikovaný v prepracovanej rodovo citlivej štúdii rozpočtu kantónu
Bazilej-mesto dostal názov analýza dopadu (Inzidenzanalyse). Analýzu dopadu je možné definovať
ako systematické porovnávanie výhod a nevýhod v rámci rôznych skupín obyvateľstva, ktoré plynú
prostredníctvom verejnej inštitúcie. Autori pritom nemajú na mysli nejakú špecifickú verejnú
inštitúciu, ale vo všeobecnosti príjmy a výdavky štátu. Takýto prístup umožňuje skúmať tri základné
otázky:


Kto získava aké verejné statky a služby (tzv. dopad výdavkov)?



Kto prispieva prostredníctvom daní do rozpočtu a do akej miery (tzv. dopad príjmov)?



Ako to ovplyvní prerozdeľovanie rozpočtu? Kto v konečnom dôsledku prispieva a kto
získava (tzv. dopad rozpočtu)?

Analýza dopadu, vychádzajúc zo štatistických údajov na jednej strane rozdelí verejné výdavky medzi
primárnych príjemcov verejných statkov a služieb a na strane druhej pridelí daňové príjmy k
jednotlivým daňovníkom. Po zapracovaní rodového hľadiska je možné získať rodovo citlivú
rozpočtovú analýzu. Zabezpečenie rodovej rovnosti z hľadiska vynakladania verejných zdrojov však
nemusí byť vždy efektívne a vhodné riešenie potrieb jednotlivých pohlaví. Vychádzajúc z rozdielnych
životných situácií mužov a žien sa môže rovnomerné rozdeľovanie výdavkov uplatňujúce rodovú
rovnosť javiť ako nespravodlivé.
Štúdia kantónu Bazilej-mesto je však prioritne zameraná na analýzu výdavkov a ich rozdelenie
z hľadiska pohlaví (dopad výdavkov). Kantón totiž nedisponuje potrebnou štatistickou databázou
daňových príjmov, pričom z dôvodu ochrany údajov ani nie je dovolené hodnotiť údaje takéhoto
druhu. Analýza dopadu príjmov je v štúdii vymedzená iba prostredníctvom základných
metodologických návrhov. Vzhľadom na túto skutočnosť, nebolo možné hodnotiť ani dopad
rozpočtu, ktorý vychádza nielen z výsledkov analýzy dopadu výdavkov, ale aj príjmov. Nemožno teda
jednoznačne stanoviť úžitok vyplývajúci zo spotreby verejných statkov a služieb pre rôzne skupiny
obyvateľstva rozdelené z hľadiska pohlavia. Je však možné presne stanoviť, ktoré skupiny
obyvateľstva so zreteľom na rodové hľadisko, koľko získavajú verejných výdavkov. Ide teda o
rozdelenie nákladov na poskytovanie verejných statkov a služieb.
Dopad príjmov
Problematika dopadu príjmov vznikla ako reakcia na kritiku metodológie použitej
v predchádzajúcich štúdiách. Analýza dopadu príjmov kantónu Bazilej-mesto však zlyhala na
nedostupnosti a nemožnosti použitia daňových údajov. V prípade kantónu je problematická aj tá
skutočnosť, že u manželských dvojíc sa daňové údaje zaznamenávajú iba pod menom manžela, a teda
nie je možné stanoviť rozsah, v akom vydaté ženy prispievajú prostredníctvom daní do kantonálnych
rozpočtov.
Predchádzajúce štúdie zaoberajúce sa problematikou dopadu príjmov nebrali do úvahy napríklad
prínos žien v podobe neplatenej práce. Výsledkom analýz bol potom záver, že ženy viac získavajú vo
forme rôznych hotovostných platieb v porovnaní s tým, čo skutočne odvedú na daniach, poistnom
a príspevkoch.
Jedno z možných riešení vyššie uvedených problémov by mohlo byť napríklad rovnomerné
rozdelenie daní odvedených manželmi spoločne, ale registrovaných iba na manžela. Ďalej by sa
mohla napríklad starostlivosť o deti alebo o iné osoby, ktoré vyžadujú starostlivosť považovať za
jednu z foriem zdanenia.
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Dopad výdavkov
Pri analýze dopadu výdavkov je potrebné správne definovať osobu, ktorá je ich príjemcom. V štúdii
sú rozpočtové výdavky rozdelené medzi tých obyvateľov kantónu, ktorí priamo získavajú verejný
statok alebo službu (tzv. hľadisko výstupu). Tie verejné statky a služby, ktoré nie sú využívané
obyvateľmi kantónu (napríklad dochádzajúcimi za prácou, turistami a pod.) a firmami v štúdii nie sú
zapracované, a to aj napriek tomu, že predstavujú nezanedbateľný podiel. Primárni, teda priami
príjemcovia verejných statkov a služieb sú definovaní ako klientela. Dôvodom je potreba odlíšiť
primárnych príjemcov od sekundárnych a terciárnych. Primárni príjemcovia verejných statkov
a služieb nemusia byt identickí s osobami, ktoré získavajú skutočný úžitok, resp. analýza pokrýva iba
časť z nich. Napríklad deti, ktoré navštevujú materské školy sú považované za primárnych príjemcov.
Ale vzhľadom na to, že je o deti zabezpečená starostlivosť, rodičia môžu pracovať, hľadať si prácu
alebo sa ďalej vzdelávať. Získavajú tak rovnako úžitok a je nutné ich považovať za sekundárnych
príjemcov. Terciárnym príjemcom môže byť napríklad kantón, ktorému plynie úžitok vo forme daní
odvedených z pracovných príjmov získaných počas zabezpečenej starostlivosti o dieťa.
V niektorých prípadoch však nie je možné jednoznačne stanoviť osoby, ktoré majú úžitok zo spotreby
určitých verejných statkov a služieb. Je to dôsledok odlišnosti verejných výdavkov, najmä čo sa
kvalitatívneho hľadiska týka. V oblasti vzdelania, kultúry, sociálnej starostlivosti a zdravia existuje
pomerne veľká zhoda o priamych príjemcoch verejných statkov a služieb. V prípade vzdelania sú
primárnymi príjemcami žiaci a študenti. V oblasti kultúry sú to návštevníci verejne podporovaných
kultúrnych inštitúcií a v rámci sektora sociálnej starostlivosti sa klientelou rozumejú osoby
poberajúce dôchodky a dávky zo sociálneho poistenia. Za priamych príjemcov v oblasti zdravia sú
považovaní pacienti. V sektore dopravy sa zase predpokladá, že úžitok z verejných výdavkov majú
užívatelia verejných a súkromných dopravných systémov. K odlišnostiam v porovnaní s inými
štúdiami dochádza pri definovaní priamych príjemcov v oblasti verejnej bezpečnosti. Mnohé štúdie
považujú za primárnych príjemcov všetkých obyvateľov. Vyplýva to zo skutočnosti, že každý občan
profituje zo zaistenia bezpečnosti. Výdavky sú preto rovnomerne rozdelené medzi všetkých
obyvateľom príslušného územia. Ak by však mala byť definícia primárnych príjemcov striktne
dodržaná, výdavky v sektore verejnej bezpečnosti by mali byť rozdelené iným spôsobom. Týka sa to
najmä oblasti súdnych rozsudkov a výkonov trestu odňatím slobody. Náklady v súvislosti s
poskytovaním týchto služieb by mali pripísané tým osobám, ktoré prišli priamo do konfliktu so
zákonom, teda odsúdeným a väzňom. V prípade polície sa zase pri vynakladaní výdavkov berie ohľad
na to, aká časť prostriedkov bola vynaložená na zločin a aká na zaistenie verejnej bezpečnosti.
V oblasti životného prostredia, územného plánovania a národného hospodárstva sú vynaložené
výdavky rozdelené rovným dielom medzi všetkých obyvateľov. Všetci sú tak považovaní za
príjemcov tohto druhu služieb. S cieľom obmedziť množstvo práce spojenej s rozsiahlymi analýzami,
sa v prípade sektorov s bilanciou výdavkov nižšou ako 10 miliónov švajčiarskych frankov (cca
7 693 492 eur) použilo rovnomerné rozdelenie výdavkov. Výdavky na všeobecnú správu boli
prepočítané na jednotlivé skupiny obyvateľstva v pomere k výdavkom v rámci všetkých ostatných
sektorov. Pri tomto postupe sa vychádzalo z toho, že čím viac statkov a služieb jednotlivci užívajú,
tým viac administratívnych nákladov vytvárajú.
V štúdii sa zohľadňovalo vynakladanie verejných výdavkov nielen z hľadiska pohlavia, ale do úvahy
sa bralo aj rozdeľovanie podľa národnosti a rôznych vekových skupín. Rozdeľovanie sa preto
uskutočňovalo v rámci 400 rôznych skupín (2 pohlavia x 2 národnosti x 100 rokov). Takáto
klasifikácia so sebou prináša viacero výhod. Jednou z nich je, že umožňuje analyzovať rozdiely
v distribúcii výdavkov medzi pohlaviami v rámci rôzneho vekového zloženia. Ženy a muži tak
netvoria homogénne, ale heterogénne kategórie. Do úvahy sa ale neberú kľúčové kritériá odlišujúce
rôzne životné situácie oboch pohlaví (napríklad zamestnanosť, vzdelanie a pod.), ako ani príjmy a
spoločenské postavenie (údaje na tento účel neboli k dispozícii). Zohľadnenie národnosti v rámci
rodovo citlivých rozpočtových analýz môže byť použité ako podporný nástroj na implementáciu
rôznych politických rozhodnutí.
Základom pre analýzu dopadu výdavkov boli údaje zo záverečných účtov kantónu Bazilej-mesto,
ktoré boli štatisticky spracované Federálnym ministerstvom financií a organizačne rozčlenené na
základe funkcií. K ďalším zdrojom patrili najmä administratívne údaje vlády a rôzne štatistické
zisťovania a prieskumy realizované Federálnym štatistickým úradom (kompletné údaje zo sčítania
obyvateľstva v tom období ešte neboli k dispozícii). Prieskumy Federálneho štatistického úradu boli
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využité najmä v oblasti kultúry, v ktorej chýbali potrebné sociálno–demografické štatistiky, ktoré by
rozlišovali pohlavie návštevníkov divadiel, múzeí, knižníc a pod. Vhodným zdrojom informácií sa tiež
stali rôzne databázy kantónu Bazilej-mesto zachytávajúce príjemcov verejných statkov a služieb.
Na uskutočnenie analýzy dopadu príjmov by boli potrebné rozsiahle daňové štatistiky, ktoré v
kantóne Bazilej-mesto chýbajú (z dôvodu ochrany údajov by ich aj tak nebolo možné využiť). Údaje
získané prostredníctvom švajčiarskeho výskumu o príjmoch a spotrebe zase neboli využiteľné
z dôvodu nevyhovujúcej reprezentatívnej vzorky.
Údajová základňa štúdie vychádzala zo štatisticky spracovaných a funkčne roztriedených
rozpočtových účtov kantónu za rok 2000. Na základe funkčnej klasifikácie sú výdavky rozpočtu
prezentované v nadväznosti na rôzne funkcie a úlohy kantónu (nie sú rozdelené podľa jednotlivých
ministerstiev a úradov). Funkčné triedenie zahŕňa 10 hlavných sektorov: všeobecná správa, verejná
bezpečnosť, vzdelanie, kultúra a voľný čas, zdravie, sociálna starostlivosť, doprava, životné
prostredie a územné plánovanie, národné hospodárstvo a financie a dane. Každý zo sektorov sa člení
na jednotlivé podsektory označené trojmiestnym kódom. Veličina, z ktorej sa pri analýzach vychádza
predstavuje čistú finančnú potrebu, teda výdavky mínus príjmy. Odvodená je z bežných
a kapitálových účtov jednotlivých subsektorov.
Funkčné členenie výdavkov je založené na modeli harmonizovaných rozpočtových účtov, ktorý
kantón prevzal v roku 1999. Štatistiky rozpočtových výdavkov kantónu Bazilej-mesto, spracované
Federálnym ministerstvom financií sú od tohto roku publikované v súlade s funkčnou klasifikáciou.
Dovtedy používané duálne štatistiky Federálneho ministerstva financií (na federálnej a kantonálnej
úrovni) boli nahradené celonárodným rozpočtovým účtom. Na účel kantonálneho porovnávania boli
výdavky a príjmy jednotlivých funkčných sektorov upravené a štandardizované. Popri kantonálnych
účtoch sú vedené aj rôzne špeciálne rozpočtové účty, ku ktorým možno zaradiť napríklad rozpočtové
účty Bazilejskej univerzity. Takýto spôsob vykazovania prináša viacero výhod. Hlavnou z nich je
možnosť komparácie v rámci jednotlivých kantónov, ale taktiež možnosť realizácie retrospektívnych
analýz.
Pôvodným plánom štúdie bolo hodnotiť trend v rozdeľovaní kantonálnych výdavkov v priebehu 90tych rokov. Takúto analýzu však nebolo možné realizovať vzhľadom na nedostatok potrebných
zdrojov. Až nový štatistický model vykazovania výdavkov umožnil uskutočniť rodovo citlivú
rozpočtovú analýzu, aj keď iba za jeden rozpočtový rok.
Zoznam všetkých údajov použitých ako základňa pre prideľovanie rozpočtových výdavkov je
zachytený v prílohe 4. Zahŕňa všetky dostupné štatistické databázy, ktoré boli využité na
rozdeľovanie výdavkov z hľadiska pohlaví. V každom z analyzovaných sektorov (ak to bolo možné)
údajová základňa presne odráža skutočné náklady príjemcov verejných statkov a služieb. Ich rozsah
však nemusí byť u všetkých príjemcov rovnaký (napríklad v oblasti vzdelania), resp. sa môže
odlišovať v závislosti od právne definovaných kritérií (napríklad v oblasti starobných dôchodkov)
alebo je ich rozsah závislý od toho, ako dlho sú verejné statky a služby užívané (napríklad v
nemocniciach alebo vo väzniciach). Je potrebné si uvedomiť, že všetky analýzy sú obmedzené nielen
dostupnosťou, ale najmä kvalitou štatistických údajov.
Každá metodológia, ktorá bola použitá na realizáciu rodovo citlivých rozpočtových analýz má svoje
silné, ale aj slabé stránky. Pri voľbe vhodnej metodológie je preto potrebné prihliadať na všetky
pripomienky, postrehy a kritické postoje k jej využitiu a poučiť sa z chýb iných krajín. Zvolená
metodológia pre rodovo citlivú analýzu rozpočtu kantónu Bazilej-mesto predstavovala upravenú
verziu metodológie použitej v štúdii BASS. Táto prepracovaná verzia zohľadnila a zapracovala
viaceré kritické pripomienky smerujúce k jej predchodkyni, pričom tiež zohľadnila niektoré politické
požiadavky. K jej hlavným metodologickým úpravám možno zaradiť nasledujúce:


objasnenie pojmového aparátu a rozdielov medzi klientelou a jednotlivými príjemcami,



rozšírenie rodovo citlivých analýz o aspekt národnosti a zohľadnenie rôznych vekových
kategórií,



využitie štatistík kantónu Bazilej-mesto,
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zachytenie viac diferencovaného poskytovanie verejných statkov a služieb jednotlivým
skupinám obyvateľstva (nie len stanovenie úžitku v závislosti od pohlavia: prevažne ženy –
neutrálne – prevažne muži),



rozdelenie viac ako 90-tich % kantonálnych výdavkov medzi priamych príjemcov,



rozšírenie o problematiku dopadu príjmov.

Neexistuje metodológia, ku ktorej by sa nevzniesli kritické pripomienky alebo návrhy k jej zlepšeniu.
Pri tvorbe metodológie pre rozpočet kantónu Bazilej-mesto bolo potrebné zohľadniť viaceré
obmedzenia zo strany údajov. Čo sa týka jej vylepšení, napríklad v prípade výdavkov na sociálnu
pomoc (výdavkov na ochranu pred sociálnym vylúčením) by sa v budúcnosti mohlo uplatniť viac
diferencované rozdeľovanie v závislosti od výšky poberaných dávok (nie rovným dielom medzi
všetkých príjemcov ako tomu bolo doteraz). Tiež by to bolo vhodné aplikovať aj na príjemcov z obcí
Riehen a Bettingen. Takýmto spôsobom by sa získali presnejšie a prehľadnejšie informácie
o skutočnom rozdeľovaní týchto výdavkov.
Zmeny by sa mohli týkať aj rozdeľovania výdavkov na národné a kantonálne cesty. V štúdii boli
rozdelené medzi všetkých vlastníkov osobných motorových vozidiel. Mnohé rodinné vozidlá sú však
registrované na meno manžela, pričom ich v skutočnosti využíva manželka alebo deti. Zahrnutie tejto
skutočnosti do rodovo citlivých analýz si však vyžaduje kompletné údaje (napríklad prostredníctvom
sčítania obyvateľstva), ktoré by boli schopné poskytnúť informácie o tom, že kto a ako často cestuje,
akým druhom dopravy a na aké dlhé vzdialenosti.
Štúdia by tiež mohla byť rozšírená o aplikáciu na historické obdobie. Prostredníctvom komparácie s
inými kantónmi by bolo zase možné identifikovať rozhodujúce faktory určujúce štruktúru
kantonálnych výdavkov a ich zmeny. Medzi takéto možno zaradiť najmä štruktúru obyvateľstva,
primárne statky a služby, ktoré poskytuje, rôzne politické rozhodnutia v súvislosti s problematikou
rodovej rovnosti a pod.
Výsledky analýzy dopadov rozpočtových výdavkov kantónu Bazilej-mesto bolo navrhnuté využiť pre
vypracovanie nástroja, ktorý bude vhodný na tvorbu a riadenie strednodobej politiky v kontexte
politického plánovania. Prostredníctvom neho by bolo možné poskytovať informácie o spôsobe
rozdeľovania verejných výdavkov v rámci jednotlivých pohlaví, vekových skupín a národností
a informovať o ich zmenách v budúcom období. Jednotlivé ukazovatele, ktoré boli v rámci štúdie
vyvinuté a tvoria základ pre rozdeľovanie rozpočtových výdavkov by mohli byť zohľadnené a
premietnuté do 48 hlavných oblastí aktivít štátu a neskôr využité pri politickom plánovaní (niektoré
by si však vyžadovali revíziu).
Výsledky a závery rodovo citlivej analýzy rozpočtu kantónu Bazilej-mesto
Vzhľadom na zameranie, základný cieľ a obmedzený rozsah kapitoly sa jednotlivými výsledkami
štúdie nebudeme zaoberať podrobne, ale iba stručne vyzdvihneme jej najvýznamnejšie výsledky
a závery.
Čo sa týka rozdelenia rozpočtových výdavkov kantónu v rámci jednotlivých sektorov, v sledovanom
období bolo vynaložených až viac ako 50 % celkových výdavkov iba na dve oblasti: vzdelanie
a sociálnu starostlivosť. Významný objem výdavkov bol poskytnutý aj na sektor zdravia, verejnej
bezpečnosti, kultúry a voľného času a dopravy. Všetkých šesť oblastí súhrnne pokrylo až 96 %
celkových rozpočtových výdavkov kantón (viď Graf 1).
Výdavky boli rozdelené medzi 188 151 registrovaných obyvateľov, z ktorých 39 % predstavovali
švajčiarske ženy, 13 % cudzinky, 33 % švajčiarski muži a 15 % muži cudzinci. Ženská populácia tak
tvorila 52 % celkového počtu obyvateľov. Tento podiel však kolísal v závislosti od vekovej kategórie.
Podiel žien vo veku do 60 rokov sa pohyboval na úrovni od 48 % do 52 %, pričom s pribúdajúcim
vekom rástol – na 57 % v sedemdesiatke, na 66 % v osemdesiatke, na 76 % v deväťdesiatke
a v najvyššom sledovanom veku 99 rokov dosiahol až 93 %.
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G RAF 1 V ÝDAVKY KANTÓNU B AZILEJ - MESTO ROZDELENÉ PODĽA SEKTOROV ( ROK 2000)

Zdroj: Gender – responsive budget analysis in the Canton of Basel – Stadt, Switzerland, Der kleine
Unterschied in den Staatsfinanzen. Geschlechterdifferenzierte Rechnungsanalysen im Kanton BaselStadt
Výsledky realizovaných analýz dopadu rozpočtových výdavkov možno interpretovať dvomi
spôsobmi: ako priemerné výdavky na obyvateľa alebo ako súčet všetkých výdavkov.
Prvý prístup sa zameriava na zistenie toho, či jednotliví členovia rôznych skupín obyvateľstva
získavajú v priemere rovnaký objem verejných statkov a služieb alebo či získavajú viac muži
alebo ženy, resp. starí či mladí alebo Švajčiari či cudzinci.
Prostredníctvom druhého prístupu je možné zistiť, aký celkový objem finančných zdrojov bol
vynaložený na jednotlivé skupiny obyvateľstva, vzhľadom na rôznu vekovú štruktúru, pohlavie
a národnosť.
Z kantonálnych analýz vyplynulo, že z celkového objemu rozpočtových výdavkov kantónu Bazilejmesto bolo 51,1 % vynaložených na mužov a zostatok na ženy. Nemožno teda hovoriť o výrazných
rozdieloch v rámci pohlaví, a to či už v absolútnom alebo relatívnom vyjadrení. Výdavky na mužov sa
s každým pribúdajúcim vekom zvyšovali až po hranicu takmer 25-tich rokov. Potom začali pomerne
stabilným tempom klesať. Naproti tomu v prípade žien sa výdavky zvyšovali iba miernejším tempom,
pričom svoje maximum dosiahli vo veku 24 rokov. V porovnaní s poklesom výdavkov u mužov, ktorý
bol zaznamenaný od veku 25 rokov, pokles v prípade žien bol podstatne prudší, a to až do veku 53
rokov. Po tomto veku začali výdavky na ženy, až do 84 rokov opäť stúpať. Potom však nasledoval ich
prudký pokles. Výdavky na obe pohlavia tak v priebehu života nadobúdajú rôzne kolísavý priebeh,
pričom až do veku 65-tich rokov sa na mužov vynakladá viac ako na ženy.
Rovnako aj v prípade výdavkov na obyvateľa neboli zistené významnejšie rozdiely, z hľadiska
jednotlivých vekových skupín medzi vynaloženými výdavkami na mužov a na ženy. Výdavky rástli až
do veku 15-tich rokov v rámci oboch pohlaví, potom však nasledoval ich prudký pokles. Od veku 80
rokov však opäť došlo k ich nárastu. Aj z tohto uhľa pohľadu sa do veku 75 rokov vynakladá na ženy
menej. Od tohto obdobia však začínajú výdavky na ženy rásť podstatne rýchlejším tempom ako na
mužov.
Priemerné výdavky na ženy sú do ich 75-tich rokov nižšie predovšetkým v dôsledku dvoch sektorov:
verejnej bezpečnosti a dopravy. Rozdiely medzi pohlaviami sú v rámci týchto dvoch oblastí
najsilnejšie. Výdavky na verejnú bezpečnosť vynaložené na mužov sú najmä vo veku od 20 do 65
rokov značne vyššie ako u žien. Po dvadsiatke však nasleduje ich pokles, ktorý je podstatne menší u
mužov. Takýto klesajúci trend výdavkov bol tiež zaznamenaný v oblasti sociálnej starostlivosti
a dopravy.
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Čo sa týka výdavkov na vzdelanie, tie dosahujú svoj vrchol približne vo veku 25 rokov. Rozdiely
medzi pohlaviami možno považovať za relatívne malé, pričom kantonálne výdavky na vzdelanie
chlapcov a mladých mužov sú mierne vyššie v porovnaní s výdavkami v prípade dievčat a mladých
žien. Rovnako aj v oblasti sociálnej starostlivosti získavajú mladé ženy do veku 25 rokov menej.
Značný nárast výdavkov u žien od veku 75 rokov sa takmer výlučne pripisuje oblasti sociálnej
starostlivosti. Spolu so sektorom zdravia predstavujú dve hlavné oblasti, v ktorých získavajú ženy od
65 rokov až do pokročilého veku 99 rokov viac verejných výdavkov ako muži (je to však najmä
v dôsledku toho, že podiel žien vyššieho veku je v porovnaní s mužmi väčší). Do určitej miery
prekvapivé bolo zistenie, že priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť žien od veku 75 rokov sa
príliš neodlišovali v porovnaní s mužským pohlavím.
Čo sa týka zohľadnenia aspektu národnosti, v niektorých analyzovaných oblastiach spôsobil tento
ďaleko väčšie rozdiely ako atribút pohlavia. Rozdiely v rámci vynakladania rozpočtových výdavkov
na obyvateľa sú tak podstatne väčšie medzi Švajčiarmi a cudzincami ako medzi mužmi a ženami. Ide
najmä o oblasť kultúry, vzdelania a zdravia, pričom to platí aj v sektore sociálnej starostlivosti, nie
však v rámci všetkých vekových kategórií. Najmä v oblasti vzdelania klesajú priemerné výdavky na
cudzinca od 16-tich rokov podstatne prudšie ako v prípade Švajčiara. Cudzinci však získavajú
v priemere viac, od 80-tich rokov v oblasti zdravotníctva, pričom v období medzi 50-tym a 80-tym
rokom života to platí aj pre oblasť sociálnej starostlivosti.
S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti možno vyvodiť záver, že na ženské obyvateľky
kantónu Bazilej-mesto bolo v analyzovanom období vynaložených menej rozpočtových výdavkov
v porovnaní s obyvateľmi opačného pohlavia (rozdiel bol pritom často veľmi malý). Presnejšie
vyjadrené, ženy získali menej rozpočtových výdavkov vo fáze života, v ktorej dochádza k budovaniu
ľudského kapitálu a viacej vo fáze, v ktorej často trpia nedostatkom rozhodujúcich primárnych
zdrojov (zdravie, príjmy a pod). V tejto fáze to však možno považovať za zabezpečenie základného
sociálneho práva.
Analytická štúdia realizovaná na pôde kantónu Bazilej-mesto je spracovaná na vysokej úrovni, čo sa
detailnosti týka a svojim obsahom rozhodne prispela k obohateniu problematiky rodovo citlivého
rozpočtovania. V mnohých krajinách je naznačená potreba uplatňovania rodovo citlivého
rozpočtovania, ale často zostáva iba na úrovni konštatovania bez adekvátnej empirickej odozvy.
Mnohé štúdie pri svojich analýzach vychádzajú z údajov získaných prostredníctvom rôznych
prieskumov uskutočňovaných v domácnostiach. Tieto údaje však nie sú schopné poskytnúť
relevantný a objektívny pohľad na postavenie mužov a žien pri vynakladaní verejných zdrojov.
Projekt švajčiarskeho kantónu Bazilej-mesto ukázal na možnosť využitia dostupných údajových
databáz, prostredníctvom ktorých je možné realizovať detailné analýzy širokého spektra
poskytovaných verejných statkov a služieb. Je preto vhodným príkladom toho, aké druhy databáz je
potrebné vytvárať, aby mohli byť prínosom pre rodovo citlivé analýzy.
Použitú metodológiu štúdie však nemožno považovať za nejaký striktne daný nástroj vhodný pre
uskutočňovanie akýchkoľvek rodovo citlivých rozpočtových analýz. Vzhľadom na odlišné
kompetencie na jednotlivých úrovniach v rôznych krajinách je nutné použité metodológie
zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Metodológia zvolená v kantóne Bazilej-mesto je však cenným
zdrojom informácií a inšpirácií pre všetky krajiny, ktoré uvažujú o možnosti zavedenia rodovo
citlivého rozpočtovania na svojom území.
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CITLIVÉ ROZPOČ TOVANIE NA MIESTNEJ ÚROVNI

Pri uplatňovaní rodovo citlivého rozpočtovania (ďalej len RCR) na miestnej vládnej úrovni je
potrebné brať do úvahy niekoľko skutočností. Po prvé, analýza dopadov príjmov a výdavkov na
miestnej úrovni je problematická vzhľadom na to, že podstatná časť príjmov je určená finančným
vyrovnávaním. Pravidlá prerozdeľovania sú len čiastočne, ak vôbec, ovplyvniteľné na miestnej
úrovni, pričom to platí aj na úrovni mestskej časti. Mnoho miestnych vlád bojuje s nedostatkom
zdrojov. Pri analýze možností uplatnenia RCR na miestnej úrovni preto treba brať do úvahy stupeň
decentralizácie, ktorý určuje rozsah kompetencií vo vlastnej pôsobnosti mesta/obce.
Na druhej strane, miestna úroveň je ideálna na uskutočňovanie rodového rozpočtovania, pretože na
úrovni mesta/obce/mestskej časti sa odohráva väčšina každodenných situácií v živote človeka
a preto sú tu najviac viditeľné rozdielne potreby žien a mužov. Komparatívna výhoda miestnej
úrovne oproti vyšším úrovniam tak spočíva v efektívnej identifikácii preferencií a vhodných metód
poskytovania služieb občanom mesta/obce. Pri uplatňovaní RCR na miestnej úrovni je potrebné však
zohľadniť závislosť preferencií od spotrebných návykov, výšky dôchodku, spoločenských hodnôt,
geografických a iných podmienok. Preferencie a potreby obyvateľov časti veľkého mesta sa tak môžu
odlišovať od potrieb obyvateľov malej obce.
Do oblastí ovplyvniteľných a kontrolovateľných na miestnej úrovni patria najmä:


výdavky na infraštruktúru,



udržiavanie a vybavenie detských škôlok a škôl,



plánovanie a udržiavanie verejných zelených plôch, ihrísk, športovísk a cintorínov,



udržiavanie verejných kúpalísk a detských kúpalísk,



prevádzka klubov dôchodcov.

Najväčší podiel rozpočtových prostriedkov mesta a mestských častí smeruje do všeobecnej
infraštruktúry.
Predpokladom uskutočňovania RCR je disponibilnosť kvalitných podkladových údajov. Problémom
väčšiny miest sú však neúplné dôveryhodné údaje pre RCR, a to tak na úrovni mesta ako aj mestských
častí. Tiež si treba uvedomiť, že niektoré údaje majú vypovedaciu schopnosť len pre úroveň štátu
vzhľadom na to, že testovacia vzorka respodentov pre úroveň mesta/mestskej časti je príliš malá.

P ILOTNÝ

PROJEKT MESTS KEJ ČASTI

M EIDLING (V IEDEŇ )

Mesto Viedeň už niekoľko rokov razí politiku rovnosti pohlaví, ktorá sa odráža v rade konkrétnych
projektov. Od 1.1.2000 je Gender Mainstreaming zakotvený v kompetenciách Magistrátu. Po pilotnej
fáze odskúšania Gender Mainstreamingu v rámci jednotlivých projektov a po publikovaní prieskumu
„Gender Budgeting – Wege zur geschlechtergerechten Verteilung öffentlicher Gelder und Leistungen“
(RCR – Cesty k rodovo-spravodlivému rozdeľovaniu verejných prostriedkov a výkonov) sa Viedenská
vláda v januári 2005 rozhodla rozšíriť proces Gender Mainstreamingu o Gender Budgeting. Od marca
2005 vypracovala skupina poverená RCR70 spolu s riadiacou skupinou pre Gender Mainstreaming
plán implementácie RCR a od júna 2005 je aj RCR zahrnuté v kompetenciách Magistrátu Viedne,
konkrétne v kompetenciách odd. MA 5 - Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik (Finančné
hospodárstvo, rozpočtovanie a štatistika).
Pilotný projekt MČ 12 Meidling prebiehal v období 2004-2005. Priebeh bol načasovaný paralelne
s ročným plánovaním návrhu rozpočtu na rok 2006. V roku 2003 sa stal Gender Mainstreaming
jedným z cieľov politiky MČ 12. V roku 2004 bolo prijaté rozhodnutie o zostavení RCR pre MČ 12.
Počas tohto roka bol vypracovaný konkrétny postup RCR pre MČ 12, uskutočnili sa informačné
skupina bola zložená z jednej pracovníčky odd. finančnej správy Magistrátu a z rozpočtových koordinátorov
ostatných oddelení
70
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podujatia o gender mainstreamingu a RCR a došlo k výmene skúseností s expertami z Berlína. V roku
2005 bola zostavená situačná správa o sociálno-ekonomickom živote žien a mužov v MČ 12. V tomto
roku bol zostavený a schválený aj návrh rozpočtu MČ 12 na rok 2006 a prezentovaná správa
z Pilotného projektu RCR v MČ 12. Koncom roka bol iniciovaný projekt rodovo-rovného školského
dvora strednej školy a základnej školy na Johann Hoffmann Platz, ako súčasť pilotného projektu.
Ciele a postupy pilotného projektu
Najdôležitejšie ciele pilotného projektu MČ 12 boli stanovené nasledovne:


inštitucionalizácia RCR prostredníctvom politických rozhodnutí, vytvorenie povedomia
a trvalá senzibilizácia Gender Mainstreamingu a RCR,



sprostredkovanie všeobecných informácií o Gender Mainstreamingu a RCR a zaangažovanie
poverených zástupcov služobných úradov magistrátu do RCR,



prevedenie rodovo-špecifickej analýzy úžitkov všetkých položiek v kompetencii mestskej
časti,



spracovanie informácií a podkladov pre nositeľov politických rozhodnutí,



zostavenie rodovo a sociálne-spravodlivého návrhu rozpočtu MČ 12 na rok 2006,



poukázanie na možné zásadné kroky pre trvalé presadzovanie RCR v MČ 12, prípadne
v ostatných mestských častiach mesta Viedeň.

Zodpovedným orgánom za riadenie procesu pilotného projektu bola riadiaca skupina, pozostávajúca
zo starostky MČ, predsedu finančného výboru a pracovníčky oddelenia pre ženy („Frauenabteilung“).
Úloha odd. pre ženy spočívala v poskytovaní informačných podujatí pre všetky služobné úrady
Magistrátu poverené MČ 12, v poskytovaní odborných vstupov a poradenstva, v získavaní údajov
a koncipovaní záverečnej správy. K dispozícii bola jedna ekonómka s kvalifikáciou v RCR. Bol
udržiavaný úzky kontakt so zodpovedným pracovníkom pre gender mainstreaming ako aj
s pracovníkmi z Berlína a Mníchova, zodpovednými za porovnateľné projekty. Externí experti boli
privolaní na štatistické vyhodnotenie situačnej správy „Situationsbericht“ i a ankety o spokojnosti
Viedenčanov so životom vo Viedni „ Leben in Wien“ 71.
V rámci projektu bola uskutočnená rodovo-citlivá analýza všetkých položiek v kompetencii MČ 12,
ktoré odzrkadľujú rôzne sociálno-ekonomické situácie žien a mužov, podľa nasledujúcich otázok:


Kto je užívateľom služby/produktu? Údaje mali byť diferencované podľa rodu a kde to je
možné aj podľa sociálnych dimenzií ako vek, pôvod, úroveň dôchodkov atď.



Pre koho sú služby/produkty vhodné?



Kto predovšetkým môže využiť služby/produkty?



Ako môžu služby/produkty prinášať cieľovým skupinám ešte väčší úžitok?

Počas priebehu pilotného projektu boli realizované aj plány niektorých konkrétnych projektov
v zmysle gender mainstreamingu a rodovo citlivého rozpočtovania.72 Metodicky projekt vychádzal zo
schémy uvedenej v tabuľke na nasledujúcej strane:73

71 Tamtiež

72

rodovo-rovné prebudovanie školského dvora na Johann Hoffmann Platz, prebudovanie Vierthalerparku,
prestavba Arndtstrasse, vytvorenie úradu MA 34 (Správa úradov) v súlade s rodovými kritériami
73

upravená schéma Dr. Katherine Rake (LSE, Women Budget Group): Ways of introducing gender analysis into
the budgetary process (http://www.frauenrat-bs.ch/genderbudget/2002_tagung/04_gender_budgets_rake.pdf )
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Získavanie údajov
Základným predpokladom RCR je disponibilnosť rodovo-špecifických údajov a analýz užívateľov s
vypovedacou schopnosťou. Na získanie potrebných údajov pre účel RCR je vhodné postupovať na
základe troch krokov:


Analýza východiskovej situácie



Zostavenie situačnej správy



Rodovo diferencovaná analýza užívateľov

1.A N A LÝ Z A

V Ý C HO DI SK O V E J SI T U ÁCI E

V rámci tohto kroku bola MČ 12 analyzovaná na základe:
1.

veľkosti úžitkovej plochy v členení:


obytné plochy



záhradné plochy



priemyselné plochy



parky vrátane cintorínov



oddychové plochy



dopravné plochy (ulice, električkové a železničné trate, parkoviská
atď.)

2.

štruktúry osídlenia a zastavaných plôch (historické jadro, husto osídlené oblasti, hlavné
dopravné uzly, priemyselné plochy, oddychové plochy),

3.

štruktúry obyvateľstva (počet žien a mužov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení podľa
vekových kategórií) ,

4.

štruktúry výchovných zariadení (počet škôlok, základných a stredných škôl v členení podľa
typu),

5.

štruktúry nositeľov politických rozhodnutí, najmä v rozpočtovom procese (analýza
percentuálneho podielu žien a mužov v správe MČ a v jednotlivých výboroch/komisiách).
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T ABUĽKA 7 R ODOVO CITLIVÁ ANALÝZA V MČ 12 M EIDLING
Ciele

Otázky

Predpoklady

Konkrétne opatrenia v MČ 12 Meidling

Zviditeľnenie
rodu

Aká je východisková
sociálno-ekonomická
situácia žien a mužov?

Rodovo-členené
štatistiky

Situačná správa o životných situáciách
žien a mužov („Situationsbericht“)

Ako sú príjmy
a výdavky rozdelené
na ženy a mužov?

Rodovo-členené
štatistiky

Analýza
príjmov
a výdavkov

Analýza užívateľov a cieľových skupín
Konfrontácia výdavkov, výkonových
cieľov a cieľových skupín všetkých
poverených služobných úradov
Magistrátu pre MČ 12
Detailná analýza vybraných projektov

Rodové
ohodnotenie
dopadov

Východisková
situácia: popis
súčasného rodového
vzťahu
Analýza plánu
Ohodnotenie
potenciálnych
dopadov

Gender
mainstreaming
–začlenenie do
riadneho
procesu

Ako je pri
formulovaní
a uskutočňovaní
politických
rozhodnutí
zohľadnený rod?
Aké priority sú
stanovené na
zmenšenie rodovej
nerovnosti?

Údaje k neplatenej
práci („careeconomy“) –dopady
na neplatenú prácu
žien a mužov
Vedomie o chápaní
rodovo-špecifických
noriem a úloh, ako aj
o pôsobení politiky na
podporu týchto
noriem – dlhodobé
pôsobenie na rodové
vzťahy
Stratégia zhora-nadol
(top-down)
Kooperácia v rámci
celej správy a v celom
politickom procese
Rovnoprávne
politické určenia
cieľov a politických
línií

Situačná správa so všetkými
disponibilnými údajmi k neplatenej práci
a k sociálno-ekonomickým situáciám
žien a mužov v MČ 12
Určenie cieľových skupín pre všetky
služobné úrady poverené MČ 12
Vyhodnotenie ankety o spokojnosti
Viedenčanov so životom vo Viedni
„Leben in Wien“
Získavanie údajov, rozhovory
a stretnutia priamo na mieste
s niektorými úradmi magistrátu
Iniciatíva je organizovaná starostkou,
predsedom finančného výboru a radou
poradcov finančného výboru MČ
Rozhodnutie finančného výboru
o zostavovaní a používaní rozpočtu MČ
a rozhodnutie o zahrnutí expertov
Informačné podujatia pre všetky
služobné úrady magistrátu poverené MČ
12 a pre poradcov finančného výboru
Konfrontácia výdavkov, výkonových
cieľov a cieľových skupín prebiehala
paralelne so spracovaním návrhu
rozpočtu na rok 2006 prostredníctvom:
Termínov so všetkými poverenými
služobnými úradmi k príprave návrhu
rozpočtu
Osobných rozhovorov s jednotlivými
úradmi a zisťovaní na mieste, diskusií
užívateľov a cieľových skupín

Benchmarking:
budú ciele
dosiahnuté?
Evaluácia
a zabezpečenie
prechodu do
riadneho
procesu

Budú stanovené
špecifické ciele na
dosiahnutie rodovej
rovnosti?
Ako sa budú
v budúcnosti
overovať?

Spracovanie: autorka

Byť si vedomý/á
komplexnosti rodovošpecifických
nerovností pri
stanovovaní cieľov
Schopnosť rozlišovať
politické a iné vplyvy
na sociálne javy

Paralelne k pilotnému projektu v MČ 12
sa v jan. 2005 viedenská vláda rozhodla
o rozšírenie gender mainstreamingu
o RCR. Ciele:
 vytvorenie povedomia
a sprostredkovanie odborných
poznatkov
 vydanie príručiek
 získavanie ďalších rodovo-špecifických
údajov
 vývoj indikátorov a rodového indexu
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SI T U A ČN E J SP R Á V Y 74

Pri zostavovaní situačnej správy o životných situáciách obyvateľov MČ 12 išlo o kvantitatívnu
analýzu všetkých disponibilných údajov (štatistiky mesta Viedeň, štatistiky Rakúska, pravidelné
správy odd. magistrátu pre ženy „Frauenbarometer“ 75, anketa o spokojnosti Viedenčanov so životom
vo Viedni „Leben in Wien“). Údaje boli najpr diferencované podľa rodu (ženy/muži) a kde to bolo
možné, aj podľa iných sociálnych dimenzií ( vek, výška príjmu, etnický pôvod, zdravotný stav...).
Vyhodnocovanie údajov ukázalo, že na úrovni MČ je k dispozícií dostatok rodovo-rozlíšených údajov,
ale detailnejšia analýza v zmysle gender mainstreamingu alebo RCR nie je možná bez získania ďalších
údajov. Veľa údajov je disponibilných len pre úroveň mesta a nie mestskej časti (domáca práca,
rodinná práca, starostlivosť, zdravotný stav). Niektoré údaje majú vypovedaciu schopnosť len pre
úroveň štátu vzhľadom na to, že testovacia vzorka respodentov pre úroveň mesta/mestskej časti je
príliš malá.
Situačná správa obsahuje údaje z nasledujúcich oblastí:
1.

demografický vývoj

2.

vzdelanie

3.

pracovná situácia žien

4.

ekonomická situácia

5.

reprodukčné práce

6.

bývanie a mobilita

7.

voľno-časové aktivity

8.

politická participácia žien

Údaje sú slovne interpretované, pričom sú zdôraznené hlavné tendencie v každej oblasti,
identifikované rizikové oblasti z pohľadu rodovej rovnosti, ako aj možné dôvody rozdielov.
Demografický vývoj
Táto časť obsahuje nasledujúce údaje:
1.

členenie obyvateľstva s trvalým bydliskom v MČ 12 podľa pohlavia a veku (do 14 rokov, 15 29 rokov, 30 – 44 rokov, 45 – 59 rokov, 60 – 74 rokov, nad 75 rokov), a to v absolútnych
sumách a v percentuálnych podieloch,

2.

členenie obyvateľstva nad 15 rokov podľa rodinného stavu (slobodný/á, vydatá/ženatý,
ovdovený/á, rozvedený/á), v absolútnych sumách a v percentuálnych podieloch žien
a mužov,

3.

domácnosti podľa typu a počtu detí podľa nasledujúcej tabuľky:

74

Situationsbericht - Lebenssituation für Frauen und Männer, L&R Sozialforschung, Wien 2005

75

dostupné na: http://m.wien.gv.at/menschen/frauen/download.html
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T ABUĽKA 8 D OMÁCNOSTI PODĽA TYPU A POČTU DETÍ
S ........... deťmi do 18 rokov

Domácnosti

0

Spolu

1

2

3 a viac

v%

Viedeň v %

Manželia
Partneri v spoločnej domácnosti
Neúplná rodina - otec
Neúplná rodina - matka
Spolu
Z toho s ... deťmi do 6 rokov
1

2

Z toho s ....... deťmi do 15 rokov

3 a viac

Manželia
Partneri v spoločnej domácnosti
Neúplná rodina - otec
Neúplná rodina - matka
Spolu
Spracovanie: autorka
Z údajov demografického vývoja je viditeľný veľký podiel žien v skupinách po 45. roku života, ako aj
znižujúci sa počet uzatvorených manželstiev a zvyšujúci sa podiel rozvedených a neúplných rodín.
Vzdelanie
Pre oblasť vzdelania boli poskytnuté nasledujúce štatistiky:
1.

počty škôl, tried, žiakov a učiteľov v členení podľa pohlavia a typu škôl v kompetencii MČ,

2.

návštevnosť škôl v mieste bydliska, resp. v inej MČ podľa typu škôl,

3.

ukončené vzdelanie žien a mužov za MČ Meidling a za mesto Viedeň (v %),

4.

voľba typu školy po povinnej školskej dochádzke podľa pohlavia v MČ Meidling a v meste
Viedeň (v %).

Pracovná situácia žien
V prehľade o pracovnej situácii žien sú uvedené nasledujúce údaje:
1.

počet podnikov celkom a v členení podľa počtu zamestnancov (0, 1-4, 5-19, 20-99, 100-499,
nad 500) v absolútnej sume a v percentuálnom vyjadrení,

2.

percentuálne podiely na aktívnom živote podľa pohlavia a veku (v členení od 15 rokov do 75
a viac, po piatich rokoch),

3.

absolútny a percentuálny podiel nezamestnaných žien a mužov,

4.

absolútny a percentuálny podiel žien a mužov podľa dĺžky pracovnej doby (plný pracovný
pomer, čiastočný pracovný pomer, veľmi nízky príjem),

5.

absolútny a percentuálny podiel žien a mužov na zamestnaní podľa odvetvia,
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6.
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percentuálny podiel žien a mužov podľa pozície v práci (samostatne zárobkovo-činní,
zamestnanci, odborní zamestnanci, zaučení zamestnanci, pomocný personál).

Najväčší podiel v MČ Meidling tvoria malé podniky do štyroch zamestnancov. Percentuálne podiely
na aktívnom živote sú vo všetkých vekových kategóriách vyššie u mužov ako u žien. Do najviac
ohrozenej skupiny žien na pracovnom trhu patria ženy s nízkym vzdelaním. Ženy majú oproti mužom
veľký podiel na čiastočných pomeroch (20 % ku 4 %). Rakúsky trh práce je vo všeobecnosti
charakterizovaný relatívne silným členením na ženské a mužské povolania, pričom zotrváva vyšší
podiel žien v obchode a službách (najmä zdravotníctvo, školstvo, sociálne služby). Medzi odbornými
zamestnancami je oveľa vyšší podiel mužov ako žien. Uvedené skutočnosti negatívne vplývajú na
zárobkové možnosti, pracovné podmienky a kariérne možnosti žien.
Ekonomická situácia
Pre túto oblasť boli poskytnuté nasledujúce údaje:
1.

percentuálny rozdiel medzi priemerným príjmom mužov a žien za všetky MČ Viedne,

2.

percentuálne rozdiely medzi priemernými čistými ročnými zárobkami (hrubé zárobky
znížené o zadržané príspevky na sociálne zabezpečenie, príspevky odborom, podporu na
bývanie a daň zo mzdy) žien a mužov v plnom pracovnom pomere a v čiastočnom
pracovnom pomere,

3.

spokojnosť žien so zárobkami na základe prieskumu o živote vo Viedni – zistená pomerne
vysoká spokojnosť,

4.

riziká sociálnej exklúzie podľa pohlavia (percentuálny podiel mužov a žien), identifikované
boli nasledujúce riziká:

5.

veľké zaťaženie úvermi alebo inými dlhmi,

6.

nákup oblečenia podľa potreby - niekedy alebo často nie možný,

7.

finančná možnosť raz za týždeň dovolenkovať na inom mieste so zaplatením ubytovania –
niekedy alebo často nie možná,

8.

finančná možnosť odniesť pokazené zariadenie do opravy – niekedy alebo často nie možná,

9.

finančná možnosť návštevy divadla alebo výstavy – niekedy alebo často nie možná,

10. finančná možnosť nákupu liekov/zaplatenia poplatkov za recept – niekedy alebo často nie
možná;
11. percentuálne rozdiely medzi priemernými čistými ročnými zárobkami medzi dôchodcami
ženského a mužského pohlavia.
Reprodukčné práce
Reprodukčné práce zahŕňajú domáce práce, starostlivosť o deti a starších, chorých príbuzných alebo
príbuzných s postihnutím, organizáciu rodinného života atď. Ide o práce, ktoré sú v spoločnosti
nedocenené a sú uskutočňované v prevažnej miere ženami. Podľa analýz zodpovedá deľba prác
v rodine tradičným stereotypom, t.j. muži sú zodpovední za finančné zabezpečenie rodiny a ženy za
domáce práce a starostlivosť o rodinu. Aj keď sú ženy zárobkovo-činné, sú zodpovedné aj za
reprodukčné práce, čo vedie k ich viacnásobnému zaťažovaniu.
V oblasti reprodukčné práce sú k dispozícii tieto údaje:
1.

priemerný pracovný čas venovaný domácnosti, opatere detí a zárobkovej činnosti podľa
pohlavia v percentuálnom vyjadrení (disponibilné údaje len za mesto Viedeň a za Rakúsko),

2.

počet zariadení predškolského veku a počet zapísaných detí v jednotlivých druhoch (celkom
a vo verejných zariadeniach predškolského veku). Na základe ponuky jaslí a škôlok (spolu 70
v MČ a 1672 v meste Viedeň) bola hodnotená spokojnosť obyvateľov MČ 12 aj mesta Viedeň
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v tejto oblasti. Ukazuje sa však vyššia potreba zariadení pre najmenšie deti a vysoké náklady
na opateru detí.
Z hľadiska zosúladenia práce a rodiny boli identifikované tieto problémy: flexibilný pracovný čas,
chýbajúce modely čiastočného pracovného pomeru, neflexibilné otváracie doby zariadení
predškolského veku a chýbajúce porozumenie zo strany zamestnávateľov v prípade ochorenia
dieťaťa.
Bývanie a mobilita
Pre oblasť bývanie a mobilita obsahuje situačná správa tieto údaje:
1.

počet budov a bytov v MČ/ v meste,

2.

percentuálny podiel starých budov,

3.

priemerná veľkosť obývacej plochy,

4.

priemerné mesačné náklady na bývanie podľa typu bývania,

5.

vyhodnotenie ankety o spokojnosti obyvateľov s bývaním, v rámci nej vyhodnotenie
odpovedí na otázku, aké zariadenia chýbajú v mieste obydlia ženám a mužom, čo považujú za
nevyhnutné na zlepšenie kvality života, z čoho majú strach,

6.

percentuálny podiel jednotlivých účelov cesty Viedenčanov a Viedenčaniek (práca,
vzdelávanie, súkromné záležitosti, voľný čas, služobné záležitosti, nákup, odprevádzanie),

7.

voľba dopravného prostriedku na každodenné cestovanie (bicykel, osobné MV spolujazdec,
osobné MV vodič, motocykel, MHD) - percentuálny podiel mužov a žien, viditeľné je častejšie
používanie ekologických dopravných prostriedkov ženami.

Voľno-časové aktivity
V oblasti voľno-časových aktivít boli poskytnuté tieto štatistiky:
1.

hodnotenie možností trávenia voľného času v MČ Meidling a vo Viedni (ohodnotenie
známkou 1-5) podľa typu zariadenia voľného času (verejné kúpaliská/sauny, športoviská,
športové podujatia, kaviarne, lokály pre rovnakú vekovú skupinu, kiná, divadlá, múzeá
a výstavy, oddychové a zelené zóny, väčšie podujatia, voľné priestranstvá pre mládež,
oddychové zóny na okraji mesta). Hodnotenia boli zobrazené z pohľadu mužov a žien
a možno konštatovať vysoké hodnotenia (v intervale 1,5 – 2,7).

2.

návštevnosť kultúrnych a vzdelávacích podujatí (divadlo, opera, opereta/muzikál, koncert
klasickej hudby, koncert modernej hudby, miestne kultúrne podujatie, kino, múzeum/
výstava, večerný kurz na strednej škole, verejná knižnica, literárne podujatie) -percentuálny
podiel žien a mužov, vzorka obyvateľov Meidlingu nebola reprezentatívna, iba opisuje
tendencie,

3.

spokojnosť s ponukou voľno-časových aktivít v MČ Meidling na základe prieskumu názorov–
percentuálny podiel mužov a žien s presnou špecifikáciou typu zariadenia, ktoré im v ich
okolí chýba.

Politická participácia žien
V tejto oblasti bol napriek celkovému nárastu hodnotený nízky podiel žien na politickom dianí.
K dispozícii boli nasledujúce údaje:
1.

absolútny a percentuálny podiel žien a mužov v správe MČ podľa členstva v politickej strane,

2.

absolútny a percentuálny podiel žien a mužov vo výboroch a v komisiách MČ (viditeľný je
vyšší podiel žien vo finančnom výbore MČ).
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A N A L ÝZ A U ŽÍ V AT E Ľ O V

Paralelne s analýzou životných situácií bola uskutočnená analýza užívateľov a cieľových skupín.
V rámci tejto analýzy sa identifikovali užívatelia služieb a produktov a disponibilné údaje pre
jednotlivé skupiny užívateľov. Všetky zodpovedné úrady dostali na tento účel k dispozícií formuláre
(viď nižšie). Výhodou bolo, že sa počas analýzy užívateľov a údajov do detailu diskutovalo o cieľoch
služieb a produktov, o možnostiach dosiahnutia rodovej rovnosti a v niektorých prípadoch sa dohodli
konkrétne zmeny.
Príklad – rodovo diferencovaná analýza užívateľov v návrhu rozpočtu MČ na rok 2006
Všetky položky rozpočtu MČ 12 na rok 2006 boli analyzované v zmysle rodovo citlivého
rozpočtovania na základe tabuľky na nasledujúcej strane.

Číslo položky

T ABUĽKA 9

R ODOVO DIFERENCOVANÁ ANALÝZA UŽÍVATEĽOV

Názov položky

Predbežný
rozpočet za
rok 2005 v €

Návrh
rozpočtu
na rok
2006 v €

Napr. škôlky,
kultúrne
podujatia,
kluby
dôchodcov,
mestské
plánovanie,
budovanie
ciest,
zabezpečenie
pitnej vody
atď.

Užívatelia

Úloha

Poznámka

Kde je to možné,
uvedenie podielu
žien a mužov
podľa dostupných
štatistík (% žien,
mužov, dievčat,
chlapcov, klientov,
návštevníkov,
dôchodcov atď.)

Popis úlohy
v súvislosti so
zabezpečovaní
m položky
(plánovanie,
výroba,
prevádzka,
udržiavanie,
vybavenie,
realizácia
projektov atď.)

Konkretizácia úloh
a cieľov za účelom
zohľadnenia
rodových špecifík
resp. za účelom
podpory rodovej
rovnosti,
špecifikácia
konkrétnych
projektov

Spracovanie: autorka
Výsledky analýzy užívateľov
Zostaveniu návrhu rozpočtu na rok 2006 predchádzala dôsledná analýza užívateľov každej
rozpočtovej položky. Výsledky analýzy užívateľov boli zosumarizované za každú položku zvlášť na
základe nasledujúceho formuláru pre rodovú diferenciáciu:
F ORMULÁR 1
Cieľová skupina:

Produkt:

Rešerš údajov (podľa vlastných zisťovaní na základe zákazníckych
dotazníkov, štatistík, štúdií atď.) Pri uverejňovaní údajov treba postupovať
v zmysle zákona o ochrane údajov*

Áno

1. Sú k dispozícií údaje o cieľovej skupine?
2. Sú disponibilné údaje rodovo diferencované?
3. Sú k dispozícií údaje o nárokoch/požiadavkách/ záujmoch užívateľov?
4. Sú disponibilné údaje o nárokoch/požiadavkách/ záujmoch užívateľov
rodovo diferencované?
5. Rozlišujú sa záujmy cieľovej skupiny z hľadiska rodu?

* v SR Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Nie**
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** Pri analýze bolo možné použiť širšiu škálu odpovedí (čiastočne áno, sotva, nie je možná presná
výpoveď, nie sú k dispozícii žiadne dotazníky/ štúdie atď.)
T ABUĽKA 10 R ODOVÁ DIFERENCIÁCIA V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA
Rodová diferenciácia
pre položku MA 33
Verejné osvetlenie
A) Ako sa člení cieľová
skupina podľa rodu?

ženy

muži

Počet obyvateľov s trvalým bydliskom v MČ 12
vek

ženy

muži

Pod 15 r.

5690

49,2 %

5871

50,8 %

15-29 r.

7028

50,4 %

6910

49,6 %

30-44 r.

9772

49,8 %

9859

50,2 %

45-59 r.

8176

51,9 %

7569

48,1 %

60-74 r.

5963

57,2 %

4464

42,8 %

75 a viac

4982

71,5 %

1984

28,5 %

spolu

41611

53,2 %

36657

46,8 %

Prameň: Cenzus 2001
Údaje k voľbe dopravného prostriedku
Meidling

Viedeň

ženy

muži

ženy

muži

6,0 %

6,7 %

7,0 %

8,5 %

6,7 %

2,4 %

4,4 %

2,3 %

OMV vodič

16,7 %

38,9 %

21,2 %

37,3 %

motocykel

0,0 %

1,2 %

0,3 %

2,3 %

MHD

48,1 %

39,5 %

45,8 %

36,0 %

Pešo

22,5 %

11,3 %

21,3 %

13,6 %

bicykel
Osobné
spolujazdec

MV

Prameň: Vyhodnotenie ankety „Leben in Wien“ , IFES 2003
B) Môžu ženy a muži
využívať
produkt
v rovnakej miere?
C) Potrebujú ženy a muži
produkt v rovnakej miere?

Ženy a muži majú z funkčného verejného osvetlenia rovnaký úžitok. Ženy všetkých
vekových kategórií sú častejšie obeťami kriminálnych činov, sexuálneho obťažovania
a majú výraznejšiu potrebu bezpečia oproti mužom. Typickými miestami strachu sú
tmavé verejné priestranstvá, málo frekventované a slabo osvetlené ulice alebo
podzemné garáže, parkoviská, podchody a vchody do domov. Pomocou optimálneho
rozmiestnenia a použitia kvalitnej svetelnej technológie sa môžu zohľadniť rozdielne
potreby užívateľov. Z rodového hľadiska leží ťažisko na nemotorizovaných
subjektoch, medzi ktorými sa nachádza viac žien, detí, mladistvých a starších ľudí.

D)
Aké
záujmy/
požiadavky/ nároky majú
ženy a aké muži?

Ženy majú väčšiu potrebu bezpečia
a väčší strach z prepadnutí. Pocity
neistoty majú určujúci vplyv na kvalitu
života a mobilitu. Podľa viedenského
„Frauenbarometer“ uvádza 23 %
opýtaných žien, že žena nemôže vyjsť
v noci na ulicu. S vekom pocit strachu
narastá. Obyvateľky MČ 12 sa cítia menej
bezpečne ako Viedenčanky.

Muži sú rovnako ako ženy ohrozovaní
lúpežnými prepadnutiami a vlámaniami.
Ťažké telesné poranenia následkom
bitiek na verejných priestranstvách sa
vyskytujú takmer výlučne u mužov
a mladistvých mužov.

E) S ktorými ďalšími
skupinami
dochádza

Ciele rozpočtovej položky Verejné osvetlenie:
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k prieniku
záujmov?
S ktorými
skupinami
dochádza ku konfliktu
záujmov?
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bezpečnosť, poriadok a orientácia v mestskom dopravnom dianí
bezpečnosť a pocit bezpečnosti na verejnom priestranstve
atraktívnosť a kvalita života
Okrem žien profitujú z verejného osvetlenia deti, mladiství a starší ľudia. Položka MA
33 sa snaží zvýšiť osobnú ochranu, pocit bezpečia a rovnosť šancí v mobilite. Pri
prebiehajúcich údržbách je snaha o zlepšenie osvetlenia v zmysle gender
mainstreamingu. Príkladom je „Parková ofenzíva“ , v rámci ktorej bolo verejné
osvetlenie v 200 parkoch podrobené kritickej analýze stavu. Spolu s odd.
zodpovedným za organizáciu dopravy bol vypracovaný plán opatrení pre
problematické ochranné úseky.
Ku konfliktu záujmov môže dôjsť:
s bezprostrednými susedmi v prípade zle nastaveného alebo príliš silného osvetlenia
pri ochranných opatreniach proti „svetelnému smogu“

F ORMULÁR 2
Rodová diferenciácia

ženy

muži

A) Ako sa člení cieľová skupina podľa rodu? Koľko žien a koľko mužov má
úžitok z produktu?
B) Môžu ženy a muži využívať produkt v rovnakej miere?
C) Potrebujú ženy a muži produkt v rovnakej miere?
D) Aké záujmy/požiadavky/nároky majú ženy a aké muži?
E) S ktorými ďalšími skupinami ( staršie osoby, osoby s postihnutím, osoby
s nižšími príjmami atď.) dochádza k prieniku záujmov? S ktorými skupinami
dochádza ku konfliktu záujmov?

V niektorých prípadoch bolo potrebné uskutočniť detailnejšiu analýzu nákladov na účely analýzy
užívateľov a RCR. Napríklad pre oblasť školstva boli náklady na údržbu a obnovu škôl a školských
dvorov detailne analyzované podľa umiestnenia škôl, typu škôl, počtu škôl a náklady boli rozdelené
na žiakov ženského a mužského pohlavia.
T ABUĽKA 11 R ODOVO - CITLIVÉ ROZDELENIE NÁKLADOV NA BEŽNÚ ÚDRŽBU ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Typ školy:
ZŠ

Rozdiel

Budovy

Zelené
plochy

Bezpečnostné
opatrenia

Opatrenia
na ochranu
zamestnancov

Bežná
údržba
celkom

Počet žiakov

v %

M:Ž

v%

315600€

54200€

28000€

16000€

413800€

M: 1512

50,9

M>Ž

3,5

99084€

17016€

8791€

5023€

129914€

Ž: 1461

49,1

95742€

16442€

8494€

4854€

125532€

Spolu: 2973

100

194825€

33459€

17285€

9877€

255446€

Náklady na
žiaka:

40,45 €

6,95 €

3,59 €

2,05 €

53,04 €

Podiel na
nákladoch na
bežnú
údržbu
všetkých
typov škôl:

47,08 %

8,09 %

4,18 %

2,39 %

61,73 %

M – žiaci mužského pohlavia, Ž – žiaci ženského pohlavia
Spracovanie: autorka
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Na plánované opatrenia bol zodpovedným oddeleniam poskytnutý nasledujúci formulár:
F ORMULÁR 3
Plánované
opatrenia

Náklady

Cieľové skupiny

Súčasní
užívatelia

Na koho je opatrenie zacielené, kto má
byť podporený.

Aktuálne, pravdivé
údaje zo štatistík.
Ak to nie je možné,
sú prípustné
odhady.

Poznámky/ ciele
opatrenia/
konflikt záujmov

Projekt:
Odd. magistrátu:
Spracovali:

Cieľové skupiny majú byť uvedené
podľa veku a pohlavia, pričom na
výber sú nasledujúce kategórie:

Cieľom je zistiť, či,
resp. ako je ponuka
využívaná ženami
a mužmi.

Dievčatá vo veku 0-9 r.
Chlapci vo veku 0-9 r.
Mladistvé vo veku 10-18 r.
Mladiství vo veku 10-18 r.
Práceschopné ženy vo veku 15-65 r.
Práceschopní muži vo veku 15-65 r.
Ženy nad 65 r.

Na tomto mieste
by mali byť
načrtnuté
dôvody a ciele
opatrení
z pohľadu
rodovo-citlivej
analýzy. Mala by
tiež byť
objasnená
otázka možných
dopadov
opatrenia na
mužov a ženy
a konfliktov
záujmov.

Muži nad 65 r.
Žiadny vplyv na rod
Možné je rozlišovať osobitné skupiny
obyvateľstva (imigranti, osoby
s osobitnými potrebami/
s postihnutím)

T ABUĽKA 12 P RÍKLAD OPATRENIA – S ANÁCIA CIEST
Plánované opatrenia

Náklady

Cieľové
skupiny

Súčasní
užívatelia

Poznámky/
opatrenia/
záujmov

ciele
konflikty

Projekt: 002800.011 Obnova ulíc
Odd. magistrátu: MA 28 Výstavba ulíc
Spracoval: .......
Sanácia ciest ako výtlky,
škody z opotrebovania,
menšie prispôsobenia
zmeneným požiadavkám

Spracovanie: autorka

300000

Všetky skupiny spoločnosti.
Podľa údajov minulého roka
je podiel žien na úžitku 50,4
%, podiel mužov 49,6 %.

Ide o udržiavacie opatrenia.
Oproti mierne väčšiemu podielu
mužov na škodách spôsobených
individuálnou prepravou je
vyšší podiel žien na škodách
spôsobe-ných na autobusových
linkách a zástavkách.
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T ABUĽKA 13 P RÍKLAD OPATRENIA – K ULTÚRNA BROŽÚRA
Plánované opatrenia

Náklady

Cieľové
skupiny

Súčasní
užívatelia

Poznámky/
opatrenia/
záujmov

ciele
konflikty

Brožúra slúži
ako doplnok
na vyučovaní
žiakov na
školách

Ťažisko je najmä na
osobnostiach ženského pohlavia
z dejín a kultúry

Projekt: 1/1253/729/ 960
Odd. magistrátu: MA 53 Informácie a služba verejnosti
Spracoval: .......
Brožúra Kultúrny
sprievodca 3. diel, náklad:
1000 ks

Cca. 7000

Dievčatá
a chlapci vo
veku 0-9,
mladiství
muži a ženy
vo veku 1018 rokov

Spracovanie: autorka

P RO J EK T

R O DO V O - R O V N É HO ŠK O L SK É HO V O Ľ N O - ČA SO V É HO P RI E ST O RU S T R E DN EJ
ŠK O LY A ZÁ K L A DN E J ŠK O LY J O H AN N H O FF M AN N P L AT Z

MČ Meidling začala počas pilotného projektu realizáciu niekoľkých konkrétnych projektov v zmysle
rodovo citlivého rozpočtovania. Vybudovanie školského dvora základnej a strednej školy na Johann
Hoffmann Platz je jedným z nich.
Rámcové podmienky projektu
Projekt rodovo-rovného školského dvora dvoch susediacich škôl sa realizoval v rámci pilotného
projektu MČ 12 a nadväzoval na projekt „PLUS – Partnerské učenie a škola“. Projekt PLUS mal za cieľ
presadiť rodovo-citlivú pedagogiku na strednej škole na Johann Hoffmann Platz a okrem iného bol
zameraný na vytváranie demokratického povedomia, na prelomenie tradičných názorov
o spoločenských úlohách mužov a žien a na zlepšenie komunikácie medzi dievčatami a chlapcami.
Požiadavky užívateľov
Preferencie potenciálnych užívateľov boli zisťované v spolupráci oboch škôl. Výsledky boli
diferencované podľa pohlavia a veku (dievčatá a chlapci vo veku 6-10 rokov, dievčatá a chlapci vo
veku 10-14 rokov, učitelia). Želania dotknutých skupín a kritériá pre zohľadnenie rodovej rovnosti
boli vyjasňované vo viacerých diskusiách všetkých zúčastnených strán (riaditeľov oboch škôl,
zástupcov učiteľov oboch škôl, hospodárov škôl, školskej inšpektorky, zodpovedných oddelení
magistrátu, zástupcov úradu krajinného plánovania, stavebnej firmy a kancelárie architekta). Cieľom
rokovaní bolo dospieť ku kompromisu medzi nárokmi rôznych skupín žiakov (dievčatá verzus
chlapci, mladšie deti verzus staršie deti) a učiteľov s rešpektovaním právneho rámca
o zodpovednosti učiteľov, bezpečnostných predpisov, stavebných a finančných možností. Zároveň
bola zohľadnená potreba rozvíjania pohybových schopností u detí základných a stredných škôl.
Konflikty medzi rôznymi nárokmi sa prejavili najmä na prvých stretnutiach. Napriek tomu sa po
viacerých diskusiách dospelo k spoločnému riešeniu.
Návrhy a výsledky
Ako sa predpokladalo, preferencie sa odlišovali na základe veku a pohlavia. Dievčatá základnej školy
si želali zelenú plochu s kvetmi a domček na schovávanie a dievčatá strednej školy hojdačku. Chlapci
základnej školy si žiadali preliezačku, ihrisko na loptové hry a dom na strome, starší chlapci tiež
ihrisko na loptové hry a trampolínu. Učitelia základnej aj strednej školy mali napríklad záujem
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o triedu v prírode. Niektoré nápady museli byť zamietnuté z bezpečnostných, finančných alebo iných
dôvodov.
Odhad nákladov projektu s rodovým zohľadnením
V projektových nákladoch boli rodové rozdiely zohľadnené prostredníctvom percentuálneho
vyjadrenia úžitku dievčat a chlapcov z každej nákladovej položky.
T ABUĽKA 14 P REFERENCIE A ODHAD NÁKLADOV PROJEKTU V RODOVOM ROZLÍŠENÍ
Miera

suma

CH%

suma

D%

suma

Likvidácia
1700 m2

Čistenie zelenej plochy

595,00

50

297,50

50

297,50

80 m2

Výkop na ochrannú vrstvu

2640,00

50

1320,00

50

1320,00

1,4 m3

Výkop na štrk

46,20

50

23,10

50

23,10

1100 m2

Likvidácia trávnika

5500,00

50

2750,00

50

2750,00

2 ks

Výrub stromov

700,00

50

350,00

50

350,00

Medzi suma

9481,00

4740,00

4740,00

Novostavba
1

Zriadenie a vyčistenie staveniska

600,00

50

300,00

50

300,00

178 m2

Ochranná vrstva

2670,00

60

1602,00

40

1068,00

1,4 m3

Štrk

105,00

50

52,50

50

52,50

8 m2

Podklad pod trávnik

20,00

50

10,00

50

10,00

65 m2

Trávnik

552,50

50

276,25

50

276,25

20 m3

Modelovanie zeme

500,00

50

250,00

50

250,00

70 ks

Výsadba a odvoz kríkov

910,00

30

273,00

70

637,00

1160m2

Kompost

3480,00

50

1740,00

50

1740,00

1160m2

Frézovanie

812,00

50

406,00

50

406,00

160 m2

Strihanie kríkov

2560,00

50

1280,00

50

1280,00

10 ks

Strihanie stromov

4000,00

50

2000,00

50

2000,00

70 ks

Ozdobný ker

2800,00

50

1400,00

50

1400,00

70 ks

Výsadba rastlín

210,00

50

105,00

50

105,00

255 m2

Pokrytie kôrou

765,00

50

382,00

50

382,00

Kôra na plochu kríkov

750,00

50

375,00

50

375,00

1160m2

Sanácia trávnika

12528,00

50

6264,00

50

6264,00

116 m3

Nános piesku

5220,00

50

2610,00

50

2610,00

545 m2

Asfalt/tvrdá plocha MA 34

43600,00

50

21800,0

50

21800,0

1 bal.

Lavičky, stoly MA 34

7000,00

30

2100,00

70

4900,00

21 ks

Stojany na bicykle MA 34

2520,00

50

1260,00

50

1260,00

m2

250

m2
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1 ks

Domček na náradie príp. premiestniť MA
34

300,00

50

150,00

50

150,00

1 ks

Nový domček na náradie MA 34

1000,00

50

500,00

50

500,00

55 m

Oplotenie ihriska pre loptové hry

7700,00

70

5390,00

30

2310,00

64260,00

70

44982,00

30

19278,00

MA 34
378 m2

Položenie ihriska pre loptové hry
MA 34
Medzi suma okrem MA 34

164862,5

95508,25

69354,25

Náčinie na hry
2 ks

Hojdačka

5124,00

30

1537,20

70

3586,80

1 ks

Kmeň stromu

348,00

100

348,00

1 ks

Stromová lavica

1640,00

30

492,00

70

1148,00

2 ks

Stojany na streetball

1500,00

80

1200,00

20

300,00

1 ks

Stôl na stolný tenis

800,00

50

400,00

50

400,00

1 bal.

Sieť na volejbal so stojanmi

950,00

30

285,00

70

665,00

1 ks

Preliezačka

10799,00

60

6479,40

40

4319,60

Medzi suma

21161,00

9204,40

10419,40

Zavlažovanie
3 ks

Podzemné hydranty

1500,00

50

750,00

50

750,00

1 ks

Prameň s pitnou vodou

800,00

50

400,00

50

400,00

2300,00

1150,00

1150,00

Suma

197804,70

110603,25

85664,25

8 % rezerva

15824,38
213629,08

20 % DPH

42725,82

Konečná suma

256354,89

CH – chlapci, D – dievčatá
MA 34 – Odd. magistrátu pre manažment výstavby a budov
Zhodnotenie projektu a odporúčania
Počas trvania pilotného projektu, pri identifikácii užívateľov a zisťovaní ich potrieb, vyšli na povrch
nové aspekty, štandardy kvality a informácie. Bolo potrebné prehodnotiť bežné postupy a ponuku
produktov a služieb obyvateľom. V niektorých oblastiach projekt podnietil uvažovanie o cieľových
skupinách a možných riešeniach. Taktiež sa podnietil vznik nových projektov na úrovni mesta.
V niektorých oblastiach bol pri analýze užívateľov zistený nedostatok informácií o špecifických
potrebách rôznych skupín. Na druhej strane, v iných oblastiach boli potreby užívateľov ľahko
identifikovateľné (napr. športoviská s jasnou prevahou užívateľov mužského pohlavia). V takýchto
prípadoch je potrebné hľadať dôvody rodových rozdielov ako aj to, či je potrebné a ak áno, akými
nástrojmi takéto rozdiely riešiť. Vzhľadom na to, že v niektorých oblastiach nemá mestská časť
finančné kompetencie, rodovo citlivé rozpočtovanie by malo prebiehať paralelne aj na úrovni mesta.
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Na uskutočňovanie a zlepšovanie rodovo citlivého rozpočtovania je nevyhnutné pravidelné
zostavovanie databáz podkladových údajov. Dôveryhodné podkladové údaje sú nevyhnutné pre
vývoj indikátorov na meranie a pravidelné overovanie pokroku.
Počas pilotného projektu boli identifikované nasledujúce faktory úspešnosti:


iniciatíva vychádzala zhora nadol, od vrchných zástupcov mestskej časti,



úspešnosti napomohol politický konsenzus v mestskej časti,



v mestskej časti už prebiehali niektoré rodovo-citlivé projekty (projekt PLUS),



ochota oddelení a úradov magistrátu spolupracovať ,



disponibilnosť expertízy o gender mainstreamingu a rodovo citlivého rozpočtovania
v samotnom magistráte.

Bettio a Roselli vyzdvihujú dva dôležité faktory úspešnosti, ktoré identifikovali pri projekte BIG COSE
a ktoré potvrdzujú vyššie spomenuté faktory projektu MČ 12. Prvým faktorom je potreba zahrnutia
vládnych predstaviteľov do procesu RCR, a to z viacerých dôvodov. Politickí predstavitelia môžu
pomôcť udržať náklady rozpočtovania na prijateľnej výške a tiež môžu poskytnúť relevantné
informácie, ktoré nie sú bežne dostupné. Druhým faktorom úspešnosti je privolanie expertov, a to
nielen pri výbere vhodnej metodológie RCR, ale aj v procese samotnej rutinnej implementácie RCR.
Tento krok môže byť nedostupný najmä pre malé miestne jednotky a preto sa v procese RCR na
miestnej úrovni javí kľúčová spolupráca a podpora zo strany vyšších vládnych úrovní (regiónu
a štátu, prípadne koordinačných agentúr). Vyššie vládne úrovne by mali poskytovať miestnej vládnej
úrovni štandardizované postupy, smernice, štúdie, štatistiky, benchmarky, metodologické štandardy,
resp. organizovať školenia v oblasti gender mainstreamingu a RCR. Odporúčaným krokom je
vzájomná výmena skúseností, spolupráca, prípadne vytváranie sietí spolupráce s inými miestnymi
vládnymi jednotkami v tom istom štáte alebo v iných štátoch. Zástupcovia MČ 12 Meidling
spolupracovali s konzultantmi z podobných projektov RCR z Mníchova a Berlína. Dobrými príkladmi
vytvárania sietí spolupráce a výmeny skúseností v RCR je Európska sieť RCR (European Gender
Budgeting Network), iniciatívy v Taliansku (8 miestnych vládnych jednotiek provincie Siena)
a v Španielsku (medzinárodná konferencia organizovaná miestnou vládou Bilbaa a Vizkajskou
deputáciou v júni 2008). Prospešná môže byť spolupráca s mimovládnymi organizáciami
a výskumnými inštitúciami, ktoré sa orientujú na otázky rodovej rovnosti. Pre udržateľné
uplatňovanie RCR na všetkých vládnych úrovniach je nevyhnutné vyvinutie monitoringových
a evaluačných štandardov pre pravidelné overovanie alokácie zdrojov prostredníctvom RCR. Tu si
treba uvedomiť, že niektoré sektory (napr. školstvo, zdravotníctvo) zahŕňajú v rôznych fázach
(politika, plánovanie, rozpočtovanie, implementácia) všetky vládne úrovne. Dopady RCR v týchto
sektoroch by sa preto v ideálnom prípade nemali posudzovať oddelene podľa kompetencií
jednotlivých úrovní, ale komplexne za celý sektor. Potrebné je tiež brať do úvahy vzájomnú
prepojenosť a synergie jednotlivých sektorov a rozpočtových položiek.
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8. Z HODNOTENIE VYUŽITEĽN OSTI ZAHRANIČNÝCH
SKÚSENOSTÍ S RODOVO CITLIVÝM ROZPOČTOVAN ÍM
V PODMIENKACH SR
Skúsenosti krajín s rodovo citlivým rozpočtovaním, tak ako boli prezentované v predchádzajúcich
kapitolách, sa pokúsime aplikovať na podmienky Slovenskej republiky. Budeme charakterizovať
základné východiská a formulovať odporúčania v súvislosti s možnou aplikáciou princípu rodovej
rovnosti v rozpočtovej praxi SR. Podľa Manuálu Európskej komisie pre Gender mainstreaming, ktorý
sme charakterizovali v kapitole 2, budeme pri hodnotení východiskových podmienok vychádzať
z týchto štyroch krokov uplatňovania rodového hľadiska v rozpočtovej politike v podmienkach
Slovenskej republiky:
1. Vytvorenie organizačného rámca. V tejto časti zhrnieme základný rámec politík
uplatňovania rodovej rovnosti.
2. Poznávanie rodových rozdielov. Táto časť bude zameraná na monitoring dostupnosti
rodových štatistík.
3. Hodnotenie vplyvu politiky (gender impact assessment). V tejto časti sa na základe
štruktúry rozpočtu (prezentovanej rozpočtovou klasifikáciou) zamyslíme nad
relevantnosťou a efektívnosťou využitia rodových štatistík v rozpočtovej praxi.
4. Prepracovanie politiky. Výsledkom tejto časti budú závery a odporúčania pre rozpočtovú
politiku a prax v kontexte rodovo citlivého rozpočtovania.

8.1 Z ÁKLADN Ý

RÁMEC POLITÍ K UPLATŇOVANIA RODOV EJ ROVNOSTI V

SR

Základný právny rámec rodovej rovnosti možno stručne vymedziť takto:
Medzinárodné dohovory:


Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (Z. z. č. 62/1987 Zb.),



Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW (Z. z.
343/2001 Zb.),



Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy.



Európska komunitárna legislatíva musí byť zahrnutá do národnej legislatívy SR.

Najvýznamnejšia národná legislatíva SR:


Ústava SR (zákon č. 460/1992 Zb.)



zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (zákon č. 308/1993 Z.
z. v znení neskorších predpisov)



antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004 Z. z v znení neskorších predpisov)



Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)



zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 151/2010 Z. z.



zákon o výkone práce vo verejnom záujme (zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov)



zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z v znení neskorších predpisov)
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zákon. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 5/2004
Z. z v znení neskorších predpisov)

Základný strategický rámec politík zameraných na rodovú rovnosť v SR tvoria nasledujúce
dokumenty:


Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov (2001)



Národná stratégia rodovej rovnosti v SR na roky 2009 – 2013,



Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011,



Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010-2013,



Memorandum o uplatňovaní rodovej rovnosti medzi vládou SR a Konfederáciou odborových
zväzov.

rasizmu,

xenofóbie,

Základný cieľ Národnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2009 – 2013 bol definovaný ako
vytvorenie prostredia, účinných mechanizmov, nástrojov a metód implementovania rodovej rovnosti
do všetkých oblastí spoločenského života. Vymedzené čiastkové ciele vytvárajú predpoklad na
implementáciu prístupov rodovo citlivého rozpočtovania. Rovnako operačné ciele Národného
akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 predstavujú rozvojový rozmer rodovej rovnosti
a v tomto zmysle sú otvorenou cestou aj k implementácii komplexného genderového prístupu
ku rozpočtom v našich podmienkach.

8.2 M ONITORING

DOSTUPNOST I RODOVÝCH ŠTATISTÍK V

SR

R ODOVÁ

ROVNOSŤ AKO VÝ CHODISKO PRI POSUDZOVANÍ RELE VANTNOSTI
RODOVÝCH ŠTATISTÍK
Princíp rodovej rovnosti je súčasťou princípu rovnosti príležitostí. Rovnosť príležitostí
(a nediskriminácia) spočíva predovšetkým v rovnosti šancí, v možnosti uplatniť sa v spoločnosti
a dosiahnuť svoje práva. Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a sociálne
veci76 chápe rodovú rovnosť ako situáciu, keď všetci ľudia môžu slobodne rozvíjať vlastné schopnosti
a vyberať si bez obmedzení založených na striktne vymedzenej úlohe žien a mužov, rozdieloch
v správaní, ašpirácie a potreby žien a mužov sú v rovnakej miere zavažované, hodnotené
a podporované. Zavádzanie rovnakých príležitostí si vyžaduje úplne rovnaké zastúpenie a účasť
mužov a žien v ekonomike, rozhodovacích procesoch, rovnako aj v spoločenskom, kultúrnom
a občianskom živote. Len takouto cestou môžu muži a ženy úplne rozvinúť svoje schopnosti. To
predpokladá spravodlivé rozdelenie zdrojov medzi mužov a ženy, prerozdelenie moci a starostlivosti
o deti a oslobodenie od násilia založeného na rovnosti pohlaví.
Podľa Charty základných práv EÚ je rovnosť definovaná ako:

76



rovnosť pred zákonom,



nediskriminácia ako zákaz akejkoľvek diskriminácie najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby
pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo
viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku,
narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie,

European Commission: One hundred words for equality: A glossary of terms on equality between women and
men, 1998, L-2985
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kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť a jej rešpektovanie,



rovnosť medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce
a odmeňovania (to nebráni zachovávaniu alebo prijímaniu opatrení, ktoré ustanovujú
osobitné výhody v prospech menej zastúpeného pohlavia),



práva dieťaťa,



práva starších osôb na dôstojný a nezávislý život a účasť na spoločenskom a kultúrnom
živote,



integrácia osôb so zdravotným postihnutím.

Podľa nášho antidiskriminačného zákona (zákon 365/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)
dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia,
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby
pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu
alebo iného postavenia. Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj
na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou. Dodržiavanie zásady rovnakého
zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou. Podľa tohto zákona je
každý povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a
obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania
tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

A NALÝZA

DOSTUPNOSTI R ODOVÝCH ŠTATISTÍK

Ako už bolo uvedené skôr, princíp rodovej rovnosti je jedným zo základných východísk uplatňovania
rodovo citlivého rozpočtovania. Na základe dostupných údajov publikovaných Štatistickým úradom
SR uvádzame vybrané ukazovatele v rodovom rozlíšení, ktoré následne podrobíme analýze
z hľadiska rodovo citlivého rozpočtovania.
Za základ analýzy sme si zvolili prístup používaný Švédskou štatistickou agentúrou
(charakterizovaný v kapitole 3). Pripomíname, že prístup definuje indikátory rodovej rovnosti,
pričom vychádza z identifikácie problémov, následkov a účinkov.
T ABUĽKA 15 R ODOVÉ ROZLIŠOVANIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV PODĽA Š VÉDSKEJ ŠTATISTICKEJ
AGENTÚRY

Príčiny problémov

Následky a účinky

rodová segregácia pri výučbe

mzdové rozdiely

nerovnomerné rozdelenie povinností
v domácnosti

rozdielne kariérne príležitosti

reprodukčná úloha žien

rozdielne úlohy pri rozhodovaní

112

Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni

Nasledujúca tabuľka prehľadne zachytáva dostupné štatistiky v rodovom rozlíšení v podmienkach
SR.
T ABUĽKA 16 O FICIÁLNE RODOVÉ ŠTATISTIKY
Oblasť

Dostupné štatistiky v rodovom rozlíšení

Obyvateľstvo, rodiny, domácnosti

Obyvateľstvo
Stav a pohyb obyvateľstva
Veková štruktúra obyvateľstva
Sobáše
Rozvody
Zomretí
Stredná dĺžka života
Pôrodnosť a plodnosť
Potratovosť
Migranti a ich potomkovia
Ekonomická aktivita
Zamestnanosť a mzdy
Ekonomická aktivita obyvateľstva
Pracujúci
Priemerná hrubá mesačná mzda
Priemerná hrubá mesačná mzda muži/ženy
Priemerná hrubá mesačná mzda - vybrané povolania
Nezamestnanosť
Miera nezamestnanosti
Dôchodkové zabezpečenie a miera rizika chudoby
Dôchodkové zabezpečenie
Zariadenia sociálnych služieb
Spoločné prierezové indikátory
Zdravotný stav obyvateľstva
Práceneschopnosť pre chorobu a úraz
Príčiny smrti
Úmyselné poškodzovanie zdravia
Študenti stredných a vysokých škôl
Študenti
Absolventi
Učitelia
Zamestnanci výskumu a vývoja a podiel žien
Zamestnanci výskumu a vývoja
Využívanie informačných a komunikačných technológií
Kriminalita a súdnictvo
Páchatelia trestných činov
Odsúdení
Obete – ženy
Pracujúci vystavení obťažovaniu a násiliu
Výsledky volieb podľa pohlavia
Verejný život a rozhodovanie
Voľby do NR SR
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Trh práce

Sociálna štatistika a zdravie

Vzdelávanie

Veda a technika – informačná
spoločnosť
Kriminalita a násilie, súdnictvo

Verejný život a rozhodovanie

Na základe analýzy vybraných ukazovateľov uvádzame niekoľko rodových charakteristík populácie
v SR.77
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Spracované podľa http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29767
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Demografické ukazovatele
V populácií Slovenskej republiky podielom 51,4 % prevláda ženská zložka. Na 1 000 mužov
pripadá 1 057 žien. Pomer pohlaví sa v priebehu života každej generácie mení. Rodí sa viac
chlapcov ako dievčat, v roku 2009 pripadlo na 1 000 narodených dievčat 1 066 chlapcov. V
priebehu života generácií v našom geografickom prostredí umiera viac mužov ako žien, i keď s
rôznou intenzitou. 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. Pokračuje proces demografického starnutia obyvateľstva, odkladanie sobášov a pôrodov
do vyššieho veku. Zaznamenala sa vyššia rozvodová aktivita žien, i keď podiel rozvodov s maloletými
deťmi klesá.
Z hľadiska rodinného stavu v manželstve žije 44 % obyvateľov SR, podiel vydatých žien (42,9 %)
je nižší, ako podiel ženatých mužov (45,2 %). Na čele neúplných rodín v prevažujúcej miere sú
ženy. Zvyšuje sa tolerancia k iným formám partnerského spolužitia. Pokračuje trend zvyšovania
mimomanželskej plodnosti, približne tretina živých detí sa v roku 2009 narodila mimo manželstva.
Stredná dĺžka života žien je o 7 rokov dlhšia, než u mužov, čaká ich však aj viac rokov prežitých v
horšom zdravotnom stave. Podľa výberového zisťovania EU SILC v roku 2009 až tretina žien
(štvrtina mužov) trpí chronickými chorobami alebo stavmi. Svoj zdravotný stav hodnotí ako zlý alebo
veľmi zlý 16,5 % žien a 12,5 % mužov.
Z hľadiska pohlavia sú na Slovensku rizikom chudoby viac ohrozené ženy (11,8 %) ako muži (10,1
%). Vo všeobecnosti platí, že s rastúcim počtom detí v domácnosti sa zvyšuje aj miera rizika chudoby.
Ďalšou rizikovou skupinou sú neúplné domácnosti (23 %), teda domácnosti jedného rodiča s aspoň
jedným závislým dieťaťom.
Mzdové (a iné príjmové) rozdiely
Ženy zarábajú menej než muži a to bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie. V priemere bola mzda žien o
25,3 % pod úrovňou priemernej mzdy mužov. Najvyššie mzdové rozdiely medzi pohlaviami boli
vo vekovej kategórií 35 - 39 ročných (34,5 %) a u osôb s ukončeným bakalárskym vzdelaním (34,7
%). Vo všetkých odvetviach sú priemerné mzdy žien nižšie než u mužov.
Dôchodkové poistenie zaisťuje občanov v starobe, invalidite alebo pri strate živiteľa. Ženy
prevládajú medzi osobami poberajúcimi starobný, vdovský a sociálny dôchodok, muži zas medzi
invalidnými dôchodcami. Ženy odchádzajú do dôchodku skôr a v priemere sa dožívajú vyššieho
veku, čím dôchodok poberajú dlhšie. V priemere na osobu je mužom vyplácaný vyšší dôchodok, než
ženám.
Rozdielne kariérne príležitosti
V ekonomických vekových skupinách muži majú prevahu v predproduktívnej zložke (51,3 %), v
produktívnej je pomer pohlaví vyrovnaný (1:1) a v poproduktívnej majú výraznú prevahu ženy (62,7
%).
Vyššie uplatnenie na trhu práce dosahujú muži, vrátane mzdového ohodnotenia. Ženy sa na
celkovej zamestnanosti SR v roku 2009 podieľali 43,9 %. Miera zamestnanosti u obyvateľstva vo
veku 15 až 64 rokov dosiahla v roku 2009 u žien 52,8 % a u mužov 67,6 %. Viac ako 90 % žien a
necelých 80 % mužov pracovalo v rámci hlavného zamestnania ako zamestnanci. Iba 9,6 % žien
(oproti 20,2 % mužov) sa venovalo v rámci hlavného zamestnania podnikaniu.
Miera nezamestnanosti žien 12,9 % bola vyššia než u mužov o 1,5 percentuálneho bodu.
Rozdielne úlohy pri rozhodovaní
Vo všetkých typoch volieb boli úspešnejší muži, ženy sa do verejného života zapájajú v podstatne
nižšej miere. Vo voľbách do Národnej rady SR kandidovalo do 150 členného parlamentu v júni
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2010 celkom 2 366 osôb, z toho podiel kandidujúcich žien bol 22,8 %. Za poslancov NR SR bolo
zvolených 23 žien (15,3 %). Priemerný vek zvoleného poslanca NR SR bol u mužov 47 a žien 48
rokov.
Do zastupiteľstiev samosprávnych krajov v novembri 2009 bolo zvolených 15,4 % žien, ale ani
jedna do funkcie predsedu samosprávneho kraja. Do funkcie starostu obce, či primátora mesta bolo
zvolených 21,2 % žien. Najúspešnejšie boli ženy vo voľbách do Európskeho parlamentu, kde z 13
poslancov za Slovensko bolo v júni 2009 zvolených 5 žien (38,5 %).
Rodová segregácia pri výučbe
Školský systém Slovenskej republiky pozostáva zo základných škôl, stredných škôl (gymnáziá,
stredné odborné školy a konzervatóriá) a z vysokých škôl (univerzít). Špeciálne školy zabezpečujú
výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých nie je
možné vzdelávať v ostatných školách.
Rozdiely sa prejavujú podľa typov stredných škôl. Na gymnáziách študuje o dve pätiny viac dievčat,
než chlapcov. Prevaha chlapcov (o 12,1 %) sa prejavuje na stredných odborných školách a na
špeciálnych školách. Okrem univerzít s technickým a vojensko-bezpečnostným zameraním je podiel
študujúcich žien na vysokých školách výrazne vyšší. V absolútnych číslach ženy študujú najčastejšie
spoločenské vedy a lekárske a farmaceutické vedy a náuky. U mužov prevažuje záujem o štúdium
spoločenských vied a technických vied a náuk. Absolventmi doktorandského štúdia sú prevažne
muži.
Vzájomný pomer pohlaví u učiteľov je výrazne v prospech žien na základných školách, gymnáziách a
stredných odborných školách. Na vysokých školách a univerzitách prevažujú vyučujúci muži. Z počtu
profesorov vyučuje na vysokých školách a univerzitách 22 % žien s týmto akademickým titulom.
Rodová segregácia vo výskume, vývoji a v oblasti využívania informačných a komunikačných
technológií
Do činnosti výskumu a vývoja je zahrnutý základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny
vývoj. Výskumníci sú zamestnanci, ktorí majú rozhodujúci význam pre tvorbu a spoločenské
využitie vedeckých poznatkov. V oblasti výskumu a vývoja v roku 2009 pracovalo 44,2 % žien z
celkového počtu zamestnancov v tomto odvetví. Podľa pracovného zaradenia podiel žien –
výskumníčok bol 82,6 %, oproti 88,7 % mužov. Zo zamestnancov pracujúcich v oblasti výskumu a
vývoja dosiahlo vysokoškolské a vyššie vzdelanie 88,6 %. Väčší podiel zamestnancov s najvyšším
dosiahnutým stupňom vzdelania tvorili muži (57,9 %).
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. Využívanie osobných počítačov a internetu každoročne rastie, pričom sa
nezaznamenali výrazné rozdiely medzi pohlaviami v tejto oblasti. Podľa výsledkov zisťovania v roku
2009 osobný počítač využívalo každý deň alebo skoro každý deň 77,2 % žien a 73,4 % mužov.
Elektronickú poštu využívalo 86,7 % žien a 88,5 % mužov. Takmer rovnako, polovica mužov a žien
využívalo internet na čítanie, či sťahovanie on-line novín a časopisov. Internet na vyhľadávanie
informácií o tovaroch a službách využívalo 69,7 % žien a 73,8 % mužov.
Na základe uskutočnenej analýzy sme dospeli k záveru, že v podmienkach Slovenskej republiky sa
postupne začínajú vykazovať vybrané štatistické ukazovatele v rodovom rozlíšení. Z hľadiska
zamerania nášho výskumu je možné už v súčasnosti nájsť relevantnú údajovú databázu
týkajúcu sa následkov a účinkov rodových nerovností (mzdové rozdiely, rozdielne kariérne
príležitosti, rozdielne úlohy pri rozhodovaní). Na druhej strane pri identifikácii príčin
problémov absentujú údaje týkajúce sa nerovnomerného rozdelenia povinností v domácnosti
a reprodukčnej úlohy žien. Pomerne slušné údaje je možné nájsť v oblasti rodovej segregácie
pri výučbe.
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R O DO V É

Š T AT I ST I K Y N A N ÁR O DN E J ÚRO V N I V K O N T E XT E SL E DO V AN I A V YB R AN Ý C H
UK A ZO V AT E ĽO V

Ako už bolo uvedené skôr, údaje v rodovom rozlíšení majú istú vypovedaciu schopnosť a niet pochýb
o význame rozlišovania pozície mužov a žien v tej - ktorej oblasti spoločenského, či ekonomického
života. Každopádne je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že pohlavie môže:
byť príčinou vzniku nerovností, resp. diskriminácie (napr. potenciálna reprodukčná úloha ženy môže
spôsobiť, že zamestnávateľ prijme do zamestnania radšej muža),
mať za následok rodovú segregáciu v zamestnaní (napr. nižšia mzda).
V nasledujúcom texte sme preto venovali pozornosť trhu práce, pretože práve zamestnanosť (resp.
nezamestnanosť) môže mať bezprostredný súvis s nerovnakou pozíciou muža a ženy v spoločnosti
(životný cyklus – obdobie starostlivosti o dieťa, vývoj typicky ženských, resp. typicky mužských
povolaní a pod.).
Pri skúmaní predmetnej problematiky sme využili údajovú databázu Eurostatu a Štatistického úradu
SR. Zo všetkých dostupných štatistík sme ako príklad rodového rozlíšenia vybrali ukazovatele
Participácia žien na trhu práce v rokoch 2000 - 2009 vo veku 20 - 64 (v %) a Participácia mužov na trhu
práce v rokoch 2000 - 2009 vo veku 20 - 64 (v %).
T ABUĽKA 17 P ARTICIPÁCIA ŽIEN NA TRHU PRÁCE V ROKOCH 2000 - 2009 VO VEKU 20 - 64 V %
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Írsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
EÚ 27

Zdroj: Eurostat

2000
56
50,7
61,9
72,9
60,9
62,9
57,9
45,5
44,5
60,3
42,2
59
59,3
63,9
53,8
53,9
33,2
64,1
62,3
54,2
65,1
63
63,6
57,2
68,2
75,3
66,8
57,3

2001
55,3
51,5
62,2
73,7
61,5
63,4
59,1
45,1
46,3
61,2
43,8
62,4
61,6
62,5
54,5
54,1
32,1
65,7
63,4
53
65,8
62,3
64,1
57,5
69,5
76,4
67,3
57,9

2002
55,8
52,3
62,3
73,1
61,9
64,5
59,6
46,6
47,6
61,9
44,9
64,7
63
63,9
55,4
54,3
34,4
66,8
64,1
51,4
65,7
56,8
63,8
57,2
70,4
76,6
67,5
58,1

2003
56,2
54
61,4
72,4
61,9
65,5
59,8
47,9
49,5
63,6
45,6
65,9
64,3
65,6
55,1
55,5
34,9
66,9
64,5
51,2
65,9
57
62,8
58,4
70
76
67,7
58,7

2004
57,2
56
61,1
73
62,6
66,8
60,8
48,8
51,5
63,6
48,3
64,1
65
65
56,2
55,3
34,3
66,9
63,7
51,2
66,1
57,4
65,4
56,7
69,7
75,3
68
59,4

2005
58,6
57,1
61,3
73,7
64,2
69
62,4
49,6
54,4
63,7
48,4
63,8
65,7
66,6
58,4
55,6
35,1
67,6
64,9
51,7
66
56,9
66,2
56,7
70,8
75,5
68,5
60,2

2006
58,8
60,4
61,8
74,8
65,8
72,5
63,3
51,2
56,4
63,9
49,6
65,9
69,1
68,3
59,4
55,7
35,4
69
66,4
53,1
66,3
58,5
66,5
57,5
71,5
75,8
68,6
61,3

2007
60,3
63,5
62,4
74,8
67,5
72,5
64,4
51,6
58
64,9
49,9
67,7
70,7
69,5
61
55,5
37,4
70,7
67,2
55,5
66,3
57,9
67,1
58,7
72,5
77,1
68,4
62,2

2008
61,3
65,4
62,5
75,7
69
72,8
64,1
52,5
58,3
65,6
50,6
68,2
72,1
68,8
60,1
55,1
39,4
72,2
68,6
57,3
67
57,3
68,5
60,3
73,1
77,2
68,8
63

2009
61
64
61,4
74,8
69,8
68,8
61,7
52,7
56,3
65,1
49,7
68,1
66,8
67,5
61,5
54,4
39,8
72,7
69,4
57,6
66,1
56,3
67,9
58,2
72,4
75,7
68,2
62,5
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T ABUĽKA 18 P ARTICIPÁCIA MUŽOV NA TRHU PRÁCE V ROKOCH 2000 - 2009 VO VEKU 20 - 64 V %
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Írsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
EÚ 27

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

75,5
60,2
80,2
82,9
76,5
72,4
82,8
78,8
76,9
75,6
72,8
86,4
68,2
67,4
80,7
68,9
80,9
84,3
80,6
68
82,3
75,4
73,2
70
74,9
80,1
81,4
76

74,5
58,3
80,3
82,8
76,5
72,7
83
78,3
77,8
76
73,4
86,6
69
66,1
80,7
68,9
82
84,9
79,6
66
82,5
74,6
74,6
69,7
75,7
80,9
81,6
76

74
59,4
80,9
82,3
75,6
74,5
81,8
78,7
77,7
75,6
74
86,2
71,4
70,8
80,8
69
81
84,6
79,6
63,6
81,8
70,1
74,1
70,2
74,8
80,3
81,6
75,5

73,1
62,2
80,1
82,2
74,7
75
81,3
79,6
78,3
76,1
74,6
85,6
73,9
72,5
79,1
69,6
80,6
83,4
79,6
63,1
80,2
70,5
73,2
71,4
74,4
79,8
81,9
75,5

73,8
64,4
79,2
82,1
74,9
74,7
82,1
79,5
78,7
75,8
74,9
86,3
74,1
73,4
78,9
69,2
81,2
82,7
78
63,5
79,3
69,7
75,4
70,9
74,5
79,4
82,1
75,6

74,3
66,8
80,1
82,3
75,6
75,4
82,8
79,8
79,9
75,3
74,8
85,5
75,4
74,9
79,4
69,2
80,6
82,4
78,5
65,1
78,7
70,4
75,8
72,5
75,1
80,7
82
76

74
69,9
80,4
83,8
77,2
79,5
83,4
80,3
80,7
75
75,5
86,2
78,2
75,2
78,9
69,9
79,2
83,5
80
67,3
79,2
71,2
76,3
74,6
76,3
81,7
82
76,9

75
73,4
81,5
83,5
79,2
81,4
83
80,4
80,7
75
75,8
86,4
80,1
76,5
78,3
70,2
78,7
84,8
81,6
70,2
79,1
71
77,5
76
77,2
83,1
82,2
77,8

74,7
76,1
82
84,1
80,2
81,7
80,4
80,4
78,1
75,5
75,4
85,2
79,7
75,5
77,2
69
78,2
85,5
81,7
73
79,4
71,6
77,4
77,4
78,4
83,5
81,8
78

73,2
73,8
80,2
80,8
79,7
71
71,8
78,8
71
74,2
73,8
83,5
67,4
66,9
79
67
76,9
84,9
80,1
72,6
76,5
70,7
75,6
74,6
74,7
80,9
79,6
75,8

Zdroj: Eurostat
Účasť mužov na trhu práce (tab. 19) aj z hľadiska medzinárodnej komparácie je vyššia ako u žien.
V SR je jej hodnota nižšia ako priemer v EÚ.
Následne je potom možné získať prehľad o vývoji v Slovenskej republike, ktorý prezentujeme
v nasledujúcej tabuľke a grafe.
T ABUĽKA 19
P ARTICIPÁCIA ŽIEN A MUŽOV NA TRHU PRÁCE V SR V ROKOCH 2000 - 2009
VO VEKU 20 - 64 ( V %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Muži

70

69,7

70,2

71,4

70,9

72,5

74,6

76

77,4

74,6

Ženy

57,2

57,5

57,2

58,4

56,7

56,7

57,5

58,7

60,3

58,2

Zdroj: Eurostat
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Miera zamestnanosti žien a mužov v
SR v %

O BRÁZOK 3 M IERA ZAMESTNANOSTI ŽIEN A MUŽOV V SR V %

Muži
Ženy

Zdroj: Eurostat
Z predchádzajúcich údajov možno vyvodiť záver, že v podmienkach Slovenskej republiky je
jednoznačne badať nižšiu mieru zamestnanosti žien (56,7 – 60,3 %), ako mužov (69,7 - 77,4 %). Hoci
sa evolúciou pozícia ženy v spoločnosti prirodzene mení (čoraz viac žien pracuje vo vedúcich
pozíciách, ekonomické dôvody, štýl života a iné faktory vedú k zmenám demografického vývoja
v zmysle poklesu populácie), predsa len tradičná úloha ženy vychovávať deti môže byť stále
významným determinantom vývoja na trhu práce Za najvážnejší dôsledok však možno označiť
problémy súvisiace s opätovným nástupom do práce. Nielenže žena (predovšetkým s vyšším
vzdelaním) s najväčšou pravdepodobnosťou „odborne stagnuje“, obdobie starostlivosti o dieťa ju
automaticky posúva po nástupe do práce na nižšiu úroveň finančného ohodnotenia v porovnaní
s mužom na rovnakej pracovnej pozícii, ktorý sa za predmetné obdobie mohol venovať kariérnemu
postupu. Tento trend je možné badať tak v podnikateľskej, ako aj nepodnikateľskej sfére.
T ABUĽKA 20 P OROVNANIE HRUBÝCH MESAČNÝCH MIEZD MUŽOV A ŽIEN V PODNIKATEĽSKEJ
A NEPODNIKATEĽSKEJ SFÉRE ( PODĽA KZAM)

Hlavná trieda KZAM

Podnikateľská sféra

Nepodnikateľská sféra

EUR/mes

EUR/mes

Muži

Ženy

Muži

Ženy

SR

930,36

716,96

791,92

654,79

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamest.

2 110,66

1 521,57

1 489,28

1 044,29

Vedeckí a odborní duševní zamestnanci

1 495,73

1 178,04

835,30

778,51

Technickí, zdravotnícki, pedagogickí

1 068,50

845,08

703,43

674,50

Nižší administratívni zamestnanci

767,34

621,71

609,07

575,69

Prevádzkoví zamestnanci v službách

557,61

467,56

866,55

396,14

Kvalifikovaní robot. v poľnoh. lesníctve

576,89

495,62

432,66

428,05

Remeselní a kvalifikovaní robotníci

724,73

493,66

553,43

486,18

Obsluha strojov a zariadení

708,61

556,18

571,31

434,55

Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci

518,84

410,03

445,67

359,32

Zdroj: Metodický pokyn pre ISCP a vybrané výsledky za II.. štvrťrok 2010. Dostupné na internete:
<http://www.trexima.sk/det.asp?id=2>
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T ABUĽKA 21 P OROVNANIE HRUBÝCH MESAČNÝCH MIEZD MUŽOV A ŽIEN V PODNIKATEĽSKEJ
A NEPODNIKATEĽSKEJ SFÉRE ( PODĽA STUPŇOV VZDELANIA )
Podnikateľská sféra
Nepodnikateľská sféra
Vzdelanie

EUR/mes

EUR/mes

Muži

Ženy

Muži

Ženy

SR

930,36

716,96

791,92

654,79

Základné

615,18

463,52

484,84

365,27

Vyučení

685,96

497,42

527,45

384,65

Stredné (bez maturity)

650,14

511,47

597,65

430,05

Vyučení s maturitou

816,59

623,86

782,84

549,44

Úplné stredné všeobecné

914,49

698,71

762,70

614,28

Úplné stredné odborné

916,47

724,8

697,4

633,47

Vyššie odborné

1 147,41

851,55

770,61

755,87

Vysokoškolské I. stupňa

1 331,65

863,55

802,60

681,75

Vysokoškolské II. stupňa

1 677,88

1292,08

931,04

816,24

Vysokoškolské III. stupňa

2 254,97

1444,54

1 102,59

1046,30

Zdroj: Metodický pokyn pre ISCP a vybrané výsledky za II.. štvrťrok 2010. Dostupné na internete:
http://www.trexima.sk/det.asp?id=2
V neposlednom rade je potrebné vziať do úvahy aj súčasný vývoj na trhu práce, ovplyvnený svetovou
hospodárskou a finančnou krízou. Jej najvážnejší dôsledok – rastúca nezamestnanosť môže ženám
v krajnom prípade dokonca znemožniť návrat do práce, resp. jej môže byť ponúknutá práca na inej
pracovnej pozícii, prípadne s nižším finančným ohodnotením, aké mala pred nástupom na materskú
dovolenku.
Pre účely bližšieho skúmania daného problému sa nám ako účelné javí analýzu rozšíriť o ďalšie
rodovo členené štatistiky, napr. nezamestnaní podľa klasifikácie zamestnaní (KZAM) a pohlavia,
nezamestnaní podľa vekových skupín a pohlavia, miera nezamestnanosti podľa vekových skupín
a pohlavia, a podobne.
T ABUĽKA 22 N EZAMESTNANÍ PODĽA KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ (KZAM) A POHLAVIA V TIS .
OSOBÁCH V 2. ŠTVRŤROKU 2010
Posledné zamestnanie

Spolu

Muži

Ženy

Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci

4,3

3,2

1,1

Vedeckí a odborní duš. zam.

6,4

3,9

2,5

Techn.,zdr.,ped. zam. a zam. v príb. odb.

26,4

10,9

15,5

Nižší admin. zam. (úradníci)

15,8

5

10,9

Prev. zam. v službách a obchode

41,9

9,7

32,2

Kvalif.rob. v poľn., lesn. a v príb. odb.

3,2

1,9

1,3

Remes. a kvalif.rob. v príb. odb.

56,9

42,9

14

Obsluha strojov a zariadení

56

35,3

20,7

Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci

53,9

34,2

19,6

Nezistené zamestnanie

50,6

20,1

30,6

Nezamestnaní, ktorí nemali ešte zam.

71,5

43,4

28,1

Spolu zamestnania

388,3

211,9

176,4

Zdroj: ŠÚ SR, podľa metodiky VZPS
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Ako môžeme v tabuľke vidieť, vo všeobecnosti je vysoká nezamestnanosť v robotníckych
povolaniach, v oblasti obsluhy strojov a zariadení, ako aj v skupine pomocných a nekvalifikovaných
zamestnancov (nad 50 tis. osôb). Jednoznačne tu však prevládajú muži nad ženami. Špecifickou
kategóriou sú osoby, ktoré ešte nemali zamestnanie (napr. študenti, ktorí sa ešte neumiestnili na trhu
práce). Na druhej strane, vyšší podiel nezamestnaných žien zaznamenávame v administratíve,
zdravotníctve, školstve, službách a obchode.
Za relevantný faktor, determinujúci pohyby na trhu práce, možno považovať aj vek mužov, či žien.
Vplýva na zamestnanosť (resp. nezamestnanosť) v závislosti od fázy životného cyklu, v ktorej sa
osoba nachádza (napr. hľadanie adekvátneho zamestnania tesne po ukončení štúdia, založenie
rodiny a starostlivosť o dieťa, zavŕšenie dôchodkového veku a možnosť ďalej pracovať a pod.).
T ABUĽKA 23 N EZAMESTNANÍ PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN A POHLAVIA V SR V TIS . OSOBÁCH V ROKOCH
2000, 2008, 2009 A 2. Q. 2010
Veková skupina

2000
Muži

15 - 19 rokov
20 - 24 rokov
25 - 29 rokov
30 - 34 rokov
35 - 39 rokov
40 - 44 rokov
45 - 49 rokov
50 - 54 rokov
55 - 59 rokov
60 - 64 rokov
65 a viac rokov
Spolu

27,5
60,9
36,9
26,6
30,0
28,4
25,8
17,6
11,0
0,7
0,4
265,5

Ženy

2008
Muži

28,4
36,7
29,4
30,5
30,3
24,5
24,5
12,6
2,1
0,3
0,7
219,7

6,9
22,2
21,1
15,8
11,9
11,7
13,5
12,3
8,2
0,9
0,1
124,6

Ženy

2009
Muži

Ženy

2. Q. 2010
Muži
Ženy

5,0
16,8
20,1
18,2
16,5
16,0
15,2
17,8
6,5
0,8
0,0
132,8

8,0
35,0
29,6
21,7
15,2
18,1
15,6
16,4
9,6
1,6
0,1
170,8

5,5
21,4
21,9
20,9
19,3
18,0
16,8
19,9
9,2
0,6
0,0
153,5

6,5
40,4
41,1
25,6
19,8
22,3
18,8
20
15,8
1,4
0,3
211,9

5,4
23,7
22,7
23,6
25,3
20
21,1
21,5
12,8
0,3
176,4

Zdroj: ŠÚ SR, podľa metodiky VZPS
T ABUĽKA 24 M IERA NEZAMESTNANOSTI PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN A POHLAVIA V SR V % V ROKOCH
2000, 2008, 2009 A 2. Q. 2010
2000

2008

2009

2. Q. 2010

Veková skupina

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

15 - 19 rokov
20 - 24 rokov
25 - 29 rokov
30 - 34 rokov
35 - 39 rokov
40 - 44 rokov
45 - 49 rokov
50 - 54 rokov
55 - 59 rokov
60 - 64 rokov
65 a viac rokov
Spolu

56,6
31,3
18,3
15,0
15,8
14,3
13,6
13,2
14,4
6,8
8,1
18,6

62,2
24,9
19,9
20,1
17,6
13,1
13,3
10,6
8,7
6,1
29,9
18,6

37,4
15,6
9,4
7,2
6,6
6,6
7,5
7,1
6,3
2,6
2,2
8,4

48,2
17,0
12,6
10,9
10,6
9,2
8,8
10,3
8,7
7,2
0,9
11,1

50,0
25,3
13,5
9,5
8,1
10,4
8,9
9,3
7,1
4,2
1,5
11,4

60,5
23,1
14,2
12,3
12,0
10,8
9,8
11,9
10,4
6,5
1,1
12,9

62,2
30,5
18,9
11,2
9,9
13,0
10,8
11,9
10,7
3,5
4,8
14,2

61,5
27,3
15,0
14,2
14,7
12,2
12,4
13,0
12,6
2,6
14,7

Zdroj: ŠÚ SR, podľa metodiky VZPS
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Okrem centrálnej vládnej úrovne sa verejná politika realizuje aj na úrovni nižších správnych
jednotiek, v podmienkach SR na úrovni obcí, miest a samosprávnych krajov. Rodovo rozlíšené
štatistiky majú význam z hľadiska bližšej charakteristiky tzv. regionálnych disparít a možnosti
navrhnúť riešenia na ich odstránenie. V kontexte predchádzajúcej analýzy sme pre ilustráciu vybrali
tieto štatistiky: ekonomicky aktívne obyvateľstvo, miera nezamestnanosti a priemerná hrubá
nominálna mesačná mzda v regionálnom rozlíšení.
T ABUĽKA 25 E KONOMICKY AKTÍVNE OBYVATEĽSTVO PODĽA VEKU , ÚZEMIA , POHLAVIA A ROKU
Kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Muži

Ženy

2007

2008

2009

2007

2008

2009

168 954
160 098
165 110
185 274
183 447
172 503
208 745
190 507

172 464
160 033
162 420
189 003
183 281
171 061
211 950
190 907

175 935
160 142
164 079
197 803
189 140
169 045
210 651
196 214

157 654
124 996
135 156
151 410
139 528
143 339
160 020
153 851

159 612
127 200
132 488
153 153
137 459
142 441
161 064
154 256

164 999
131 662
135 036
155 480
141 557
144 628
158 771
154 856

Zdroj: Štatistický úrad SR
T ABUĽKA 26 M IERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI PODĽA ÚZEMIA , POHLAVIA A ROKU
Kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Muži

Ženy

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1,78
3,51
3,89
6,09
4,5
12,5
10,29
11,54

2,14
3,62
4,38
6,23
5,11
12,49
11,34
12,28

4,59
8,03
10,32
10,76
10,29
18,98
17,81
17,22

2,2
5,32
5,24
8,34
6,94
16,44
14,35
14,84

2,4
5,15
5,64
8,86
7,66
16,36
14,86
15,01

4,12
8,77
9,89
12,95
11,68
19,45
18,92
17,4

Zdroj: Štatistický úrad SR
Osem samosprávnych krajov v Slovenskej republike disponuje rôznou územnou veľkosťou,
špecifickými prírodnými podmienkami, rozdielnym počtom obyvateľov, ale aj diferencovaným
ekonomickým potenciálom. Tieto východiskové podmienky majú nesporný vplyv na vznik
regionálnych rozdielov, ktorých dôsledkom je aj väčšia alebo menšia miera nezamestnanosti..
Paradoxne, Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je rozlohou najmenší, má najnižšiu mieru
nezamestnanosti, vďaka svojej ekonomickej úrovni je však vystavený náporu, spôsobenému
migráciou obyvateľstva za prácou, vďaka svojej geografickej polohe je centrom sústredeného
cestovného ruchu, čo má vplyv na zvýšené náklady v súvislosti s dopravou, ochranou životného
prostredia a pod. Na druhej strane, rozlohou najväčší – Banskobystrický samosprávny kraj, dlhodobo
vykazuje najvyššiu nezamestnanosť, čo vyvoláva tlak na rozpočtové zdroje práve v súvislosti s týmto
problémom.
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T ABUĽKA 27 P RIEMERNÁ HRUBÁ NOMINÁLNA MESAČNÁ MZDA S JEJ ZLOŽKAMI A ODPRACOVANÝ ČAS
PODĽA VEKU , ÚZEMIA , POHLAVIA , TYPU UKAZOVATEĽA A ROKU
Kraj

Pohlavie

Bratislavský kraj

Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy

Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Priemerná hrubá mesačná mzda za plný pracovný čas v EUR
2007

2008

2009

1 107,18
864,07
808,8
614,80
762,03
561,41
727,28
556,6
760,8
560,35
711,81
580,1
691,56
529,87
830,58
613,16

1 208,46
944,73
846,44
652,03
815,91
609,04
791,21
611,0
820,92
623,18
759,94
630,29
722,53
576,84
868,29
672,04

1 261,81
987,54
904,77
660,77
831,47
621,16
808,92
627,56
851,61
638,85
783,41
632,18
758,82
598,65
892,04
674,98

Zdroj: Štatistický úrad SR
Na základe údajov uvedených v predchádzajúcich tabuľkách možno konštatovať, že na úrovni
samosprávnych krajov rodovo rozlíšené štatistiky potvrdzujú celoslovenské tendencie. Vo všetkých
samosprávnych krajoch Slovenska dosahujú vyššie mzdové ohodnotenie muži. Alarmujúcim je
prudký nárast nezamestnanosti predovšetkým v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde sa
miera nezamestnanosti blíži k dvadsiatim percentám, nelichotivo vysokú nezamestnanosť dlhodobo
vykazujú aj Prešovský a Košický samosprávny kraj. Čísla jednoznačne potvrdzujú absolútny rast
počtu nezamestnaných tak mužov, ako aj žien.
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8.1 R OZPOČTOVÁ

KLASIFIKÁCIA AKO VÝC HODISKO PRI ZOSTAVOV ANÍ
RODOVO CITLIVÉHO ROZ POČTU
Ako už bolo viackrát v tejto publikácii spomenuté, rodovo citlivé rozpočtovanie je možné uplatniť na
každej úrovni verejnej vlády (centrálnej, regionálnej, miestnej).
Pre účely zostavovania rozpočtov na všetkých uvedených úrovniach, sa v podmienkach SR používa
tzv. rozpočtová klasifikácia, ktorá predstavuje jednotné triedenie príjmov a výdavkov rozpočtov.
V podmienkach Slovenskej republiky je stanovená ministerstvom financií vo forme opatrenia78 (č.
MF/010175/2004-42). Obsahuje označenie druhu verejného rozpočtu a organizačnú, funkčnú
a ekonomickú klasifikáciu.79 Stručná charakteristika rozpočtovej klasifikácie nám umožní
sprehľadniť oblasť verejnej politiky, v rámci ktorej by bolo možné uplatňovať rodovo citlivé
rozpočtovanie.
Druhová klasifikácia rozpočtovej klasifikácie označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu
sektora verejnej správy.
2 štátny rozpočet
3 rozpočet Sociálnej poisťovne
4 rozpočet zdravotnej poisťovne
6 rozpočet Fondu národného majetku Slovenskej republiky
7 rozpočet štátneho účelového fondu
8 rozpočet obce
9 rozpočet Slovenského pozemkového fondu
10 rozpočet vyššieho územného celku
11 rozpočet verejnej vysokej školy
12 rozpočet ostatných subjektov verejnej správy zapísaných v registri organizácií vedenom
Štatistickým úradom SR a zaradených vo verejnej správe v súlade s metodikou platnou pre EÚ apod.).
Organizačná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií
podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy.
A Kapitoly štátneho rozpočtu (napr. Kancelária NR SR, Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR,
jednotlivé ministerstvá a pod.)
B Štátne účelové fondy (napr. Štátny environmentálny fond)
C Obce
D Vyššie územné celky
E Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (napr. Sociálna poisťovňa)
F verejné vysoké školy
G ostatné subjekty verejnej správy (napr. Fond národného majetku, Slovenský pozemkový fond)
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na
hlavné kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu:

78

Úplné znenie Opatrenia Ministerstva financií SR z 8.12. 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
opatrenia z 28.3. 2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z 23.4. 2008 č. MF/009212/2008-421
79

Beličková, K. a kol.: Rozpočtová teória, politika a prax. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 70
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rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu subjektu verejnej správy,



finančných operácií s finančnými aktívami podľa § 4 ods. 6 zákona,



pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch štátnych rozpočtových organizácií,
z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov
štátneho rozpočtu.

Výňatok ekonomickej klasifikácie uvádzame v Prílohe 1. Prezentujeme ním hierarchizáciu
usporiadania jednotlivých zložiek rozpočtovej klasifikácie.
Funkčná klasifikácia sa používa v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Prioritné
výdavkové tituly rozpíšu správcovia kapitol do najnižšej úrovne funkčnej klasifikácie (Príloha 2).
Subjekty verejnej správy sú povinné používať rozpočtovú klasifikáciu pri zostavovaní návrhu
rozpočtu, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho
realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií apod.80
V súvislosti s tým, do akej miery je možné v rozpočtovej praxi zohľadniť rodový aspekt, sa
relevantnou javí práve rozpočtová, funkčná klasifikácia. Ako príklad sme v Prílohe 6 uviedli rozklad
funkčnej klasifikácie kantónu Bazilej (analýza bola uvedená v podkapitole 7.4).

8.2 Z ÁVERY

A ODPORÚČANIA PRE UPLA T ŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI A
RODOVO CITLIVÉHO ROZ POČTOVANIA V PODMIENKACH S LOVENSKEJ
REPUBLIKY
V tejto podkapitole prezentujeme závery, ku ktorým sme dospeli spracovaním dostupných
zahraničných a domácich prameňov.

ZÁVERY

SÚVISIACE S RODOVOU ROVNOS ŤOU



Rovnosť mužov a žien môže byť zohľadnená vo všetkých politikách na všetkých úrovniach.
Odstraňovanie nerovností a uplatňovanie politík zameraných na rodovú rovnosť je potrebné
vnímať najmä ako faktor rastu, a nie ako spoločenské náklady.



Posilnenie synergií medzi rodovou rovnosťou a zamestnanosťou podporuje oživenie
a udržateľný rast. Rovnosť mužov a žien na trhu práce vzhľadom na starnutie populácie má
potenciál stať sa v budúcnosti zdrojom zručností potrebných na trhu práce.

Súčasné výzvy v oblasti rovnosti mužov a žien predstavujú:

80



dosiahnutie rovnakej ekonomickej nezávislosti pre mužov a ženy (pracovná segregácia,
nerovnosť v odmeňovaní, diskriminácia na trhu práce, podnikanie žien, sociálna ochrana –
osobitne osamelých žien a matiek, chudoba a sociálna exklúzia),



lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným a rodinným životom,



posilnenie účasti žien na rozhodovaní,



odstránenie všetkých foriem násilia a obchodovania s ľuďmi,



dosiahnutie rovnosti mužov a žien vo vzdelávaní a dosiahnutých kvalifikáciách.

Beličková, K. a kol.: Verejné rozpočty – praktikum. Bratislava: Ekonóm, 2010, s. 284.
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Za budúce výzvy, na ktoré je potrebné pripraviť jednotlivé politiky, sa považujú:


zohľadnenie rovnosti mužov a žien v oblasti životného prostredia a udržateľnosti,



odlišné dopady ekonomickej a finančnej krízy na mužov a ženy,



zamerať politiky rodovej rovnosti na interkultúrny dialóg, imigráciu a azyl,



rovnosť mužov a žien ako hlavná súčasť politiky podpory verejného zdravia.

Snaha o znižovanie nerovností v pracovnej sfére by sa mala zamerať na redukciu nerovností
v zamestnanosti, v mzdách a v obsadzovaní jednotlivých pracovných miest, čo zlepšuje kvalitu
ponuky pracovných miest, znižuje segregáciu na trhu práce a riziko chudoby. Európska komisia
odporúča, aby daňový systém a systém dávok poskytovali finančné stimuly ženám a mužom na
nástup do práce, zotrvanie v práci a návrat do práce.
Ekonomická a finančná kríza má odlišné dopady na mužov a ženy vzhľadom na ich odlišné sociálne
a ekonomické postavenie. Miera nezamestnanosti je len jedným z parametrov, ktorý nemusí odhaliť
zmeny v ekonomickom a sociálnom postavení žien. Obmedzovanie negatívnych dopadov krízy na
ekonomickú rovnosť v účasti žien a mužov na trhu práce by malo byť základom politiky, ktorá sa
bude uplatňovať na základe analýzy a systematického hodnotenia vplyvov na mužov a ženy.
Recesia má dopady na pokles daňových príjmov, ktoré ovplyvňujú jednotlivé rozpočty. Existuje
tendencia znižovania verejných výdavkov, najmä v oblasti verejných služieb ako je školstvo,
vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Kríza by mohla dať nový impulz pre politiky zamerané
na rodovú rovnosť, najmä s ohľadom na ich rozvojový potenciál (napríklad účasť žien na trhu práce,
podpora začatia podnikania a pod.).
Pretrvávajúce rodové stereotypy v spoločnosti bránia plnému využívaniu ľudských zdrojov. Pre
zabezpečenie rodovej rovnosti je dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným
životom. Tá predpokladá zabezpečiť nielen modernú organizáciu práce, ale aj kvalitné, cenovo
dostupné služby pre rodinu, najmä zabezpečenie starostlivosti o deti a starších, či zdravotne
postihnutých rodinných príslušníkov. Možnosť zosúladenia pracovného a rodinného života má
priamy vplyv na zamestnanosť žien a ich postavenie na trhu práce, na ich príjem a ekonomickú
nezávislosť (a zníženie ohrozenia chudobou).
Politiky zamerané na rodovú rovnosť musia tiež vziať do úvahy stále väčší počet jednorodičovských
rodín, na čele ktorých stoja najčastejšie ženy.
Ženy sú viac ohrozené chudobou a sociálnou exklúziou ako muži. Medzi dôvody patrí to, že ženy
obvykle zarábajú menej, sú často zamestnané v menej atraktívnych pracovných podmienkach,
preberajú starostlivosť o závislých rodinných príslušníkov bez nároku na finančné odmeňovanie
tejto starostlivosti. Chudoba postihuje najmä ženy, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, ako
sú napríklad slobodné matky, osamelé staršie ženy, ženy so zdravotným postihnutím alebo ženy
z prostredia etnických menšín či imigrantov. Kvalitné zamestnanie na plný úväzok je najlepšou
ochranou proti chudobe a sociálnej exklúzii. Pre možnosť získať a udržať si stabilné zamestnanie sú
potrebné aj politiky zamerané najmä na podporné služby, ktoré spĺňajú potreby žien a mužov.
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SÚVISIACE S RODOVO CIT LIVÝM ROZP OČTOVANÍM

Rodovo citlivé rozpočtovanie nie je rozpočtovaním samým o sebe. Ide však o významný aspekt
jednotlivých politík vykonávaných na národnej, regionálnej, alebo miestnej úrovni prostredníctvom
jednotlivých podporných programov resp. v jednotlivých verejných službách poskytovaných
obyvateľstvu. Preto je dôležité implementovanie rodového aspektu do súčasných programov resp.
tvorba nových programov už s prihliadnutím na rodovú rovnosť.
Pri prvotných úvahách o aplikovaní rodovo citlivého rozpočtovania v praxi je potrebné klásť dôraz
na sledovanie a zabezpečenie opatrení súvisiacich s rozlišovaním medzi tromi typmi stratégií rodovej
rovnosti a to: opravovaním, prispôsobovaním a pretváraním. Ich zabezpečenie vytvorí priestor pre
neskoršie transformovanie rodovej rovnosti do rozpočtov. Pod opravovaním sú myslené rôzne
právne predpisy v oblasti rovnakého zaobchádzania a tiež mechanizmy na zabezpečenie
presadzovania práva.. Prispôsobovanie vychádza z toho, že rovnaké zaobchádzanie nevedie
automaticky k rovnakým výsledkom, a preto sa môžu uplatňovať špecifické opatrenia a možnosti pre
ženy. Pretváranie predpokladá, že na zavedenie rodovej rovnosti môže byť potrebné pretvorenie
inštitúcií a organizácií.
Uplatňovaniu rodovo citlivého rozpočtovania v praxi musí predchádzať zber primárnych
štatistických dát v rodovom členení; východiskom by malo byť zistenie skutkového stavu potreby
členenia v zmysle zistenia, kto je užívateľom verejného statku či služby a identifikácia príčin
rodových (ne)rovností v hospodárstve ako celku (na úrovni regiónov, miest a obcí, prípadne na
úrovni iného analyzovaného subjektu),
a to na základe medzinárodných ukazovateľov
modifikovaných pre tú – ktorú
oblasť. Tento záver vyúsťuje do potreby zdôrazniť, že zber
primárnych štatistických dát sa javí na Slovensku ako problém a to predovšetkým na úrovní obcí.
Počet obcí na Slovensku (viac ako 2 800) samo o sebe akoby bolo predzvesťou toho, že sledovanie,
zber a spracovanie štatistických dát určite nebude jednoduché. K tomu je potrebné si uvedomiť
rôznorodosť obcí jednak čo do prírodných podmienok, čo do veľkosti ale predovšetkým z hľadiska
životnej úrovne ich obyvateľov. Špeciálne v obciach s nízkou životnou úrovňou je postavenie žien
viac ako alarmujúce a to vo všetkých smeroch. Vynára sa otázka, či je potrebné takéto prípady
sledovať osobitne, alebo naopak postaviť základnú myšlienku rodovo citlivého rozpočtovania na
princípe neutrality – čo znamená – vytvoriť na miestnej úrovni na Slovensku rovnaké podmienky rovnaké rozpočtové pravidlá. Nadväzujúc na Manuál Európskej komisie pre Gender mainstreaming
(2008), ktorý uvádza jednotlivé kroky pri uplatňovaní rodového hľadiska v rozpočte a kladie dôraz
aj na poznávanie a dodržiavanie rodových rozdielov, možno tento problém zároveň považovať
z pohľadu obcí na Slovensku ako krok č. 1.
Integrácia rodovej perspektívy do rozpočtovania verejných prostriedkov má svoje opodstatnenie
predovšetkým na úrovni štátneho rozpočtu, a to u jednotlivých správcov rozpočtových kapitol, pri
realizácii a hodnotení ich programov. Väčší dôraz by sa mal klásť na regionálnu a miestnu úroveň
(predovšetkým obce), ktorá dokáže senzitívnejšie vnímať potreby oboch pohlaví v rámci svojho
územia. V tejto oblasti neexistuje štandardne jednotná metodika pre zavádzanie analytických
nástrojov. Tradičná rozpočtová klasifikácia je nevyhovujúca, vo fáze zavádzania rodového
rozpočtovania v Slovenskej republike bude obtiažne zaviesť rodové rozlíšenie do každej kategórie,
položky či podpoložky, resp. do tej, kde je to vhodné. Nastoľujú sa tieto otázky:


Je možné a predovšetkým účelné rodové rozlíšenie zahrnúť do každej kategórie, položky
a podpoložky?



V ktorých kategóriách rozpočtovej klasifikácie má význam uplatnenie rodového hľadiska vo
vzťahu k podpore rodovej rovnosti, resp. eliminácii rodovej nerovnosti?



Existuje dostatok rodových štatistík, ktoré umožňujú identifikovať cieľové subjekty
konkrétnych verejných výdavkov v rodovom rozlíšení?



Má význam uplatňovanie rodového hľadiska v klasifikácii príjmov verejných rozpočtov?

Odpovede na tieto otázky sa pravdepodobne podarí nájsť po realizácii pilotného projektu v SR. Dá sa
predpokladať že realizácia pilotného projektu podnieti vznik nových projektov na danej úrovni.
V niektorých prípadoch môže dôjsť k zisteniu nedostatku informácií o špecifických potrebách
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rôznych skupín. Na druhej strane, v iných oblastiach môžu byť potreby užívateľov až triviálne
a potreba ich kvantifikovať minimálna. V takýchto prípadoch bude asi potrebné zamyslieť sa nad
sledovaním rodových rozdielov.
Pri rodovo citlivom rozpočtovaní je v súvislosti so zberom štatistických údajov nevyhnutné
pravidelné zostavovanie databáz podkladových údajov. Dôveryhodné podkladové údaje sú dôležité
pre vývoj indikátorov na meranie a pravidelné overovanie pokroku. Pri spracovaní štúdie sme
dospeli k záveru, že k tomu, aby bola databáza podkladových údajov dôveryhodná, je potrebné aby:


iniciatíva vychádzala zhora nadol,



existoval politický konsenzus na danej úrovni spracovania rodového rozpočtovania,



existovala disponibilnosť odborného know-how o gender mainstreamingu a rodovo citlivého
rozpočtovania na každej úrovni rozpočtovania.

Na celkové výstupy v rámci rozdelenia a využívania verejných služieb medzi mužmi a ženami majú
vplyv mnohé faktory: príjem – výška, pracovné zaradenie, druh zamestnania, charakter pracovnej
činnosti, doprava - dostupnosť, možnosti využívania, pracovné uplatnenie, flexibilita - pracovná
doba, formy vzdelávanie, rovnosť - rozdelenie úloh v domácnosti, starostlivosť o deti, o chorých
členov rodiny, využívanie voľného času, zapojenie rodového hľadiska do politiky, stereotypné
vnímanie úloh mužov a žien v spoločnosti.
Rodovo citlivé rozpočtovanie nie je možné zavádzať bez podpory decíznej sféry (vypracovanie
a poskytovanie postupov, smerníc, štúdií, štatistík, metodologických štandardov apod.);
v nadväznosti na prijaté opatrenia a postupnosť krokov považujeme za vhodné zakotviť princípy
rodovo citlivého rozpočtovania v príslušnej legislatíve (napr. zákon o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod.).
Dôležitú úlohu pri akceptovaní rodovej rovnosti a jej pretransformovaní do rodovo citlivého
rozpočtovania má aj smerovanie daňovej a príspevkovej politiky. Daňové a príspevkové politiky sa
napríklad často zakladajú na princípe modelu domácnosti s mužom ako živiteľom rodiny. To
znamená, že akceptácia rodovej rovnosti, by sa už mala prejaviť aj vo fundamentálnom nastavení
týchto politík. Výsledkom by potom mohlo byť, že daňový systém by vo svojich zákonoch
neuprednostňoval žiaden daňový subjekt.
Rodovo citlivý aspekt je potrebné implementovať do všetkých fáz rozpočtového procesu, a to
s využitím princípu „vstupy – výstupy –výsledky - účinky“.
Metodológiu, používanú v krajinách s bohatšími skúsenosťami s rodovo citlivým rozpočtovaním je
potrebné prispôsobiť slovenským podmienkam predovšetkým vo vzťahu ku kompetenciám, ktorými
disponuje územná samospráva, nakoľko ich zabezpečovanie je limitované obmedzeným rozsahom
finančných prostriedkov.
Pri rozdeľovaní verejných prostriedkov pre jednotlivé projekty, programy, granty či dotácie je
potrebné, aby tvorca rodovo citlivého rozpočtu zohľadnil odlišné potreby a dôsledky pre obe
pohlavia a vychádzal z ich špecifických sociálno-ekonomických rolí (úloh).
Rozpočty predstavujú len prostriedok na dosiahnutie cieľa, preto pri ich zostavovaní je prvoradé
stanoviť ciele, metódy a nástroje na ich dosiahnutie. Relevantnými sú potom odpovede na otázky
typu:


Akým spôsobom ovplyvňuje politika rodové úlohy?



Akým spôsobom je rodová rovnosť zahrnutá do politických formulácií, návrhov a
implementácií?



Aké sú priority v oblasti boja proti rodovej nerovnosti?



Akým spôsobom sú rozdeľované verejné prostriedky a ako je pritom zohľadnený rodový
aspekt?



Kto je príjemcom úžitku z takto prerozdelených prostriedkov?
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Pri aplikácii rodového pohľadu môžeme hovoriť o dvoch oblastiach záujmu. Ide o tvorbu politiky
(zastúpenie oboch pohlaví v politike). Zavádzanie povinných kvót pre počty žien vo výkonnej moci je
predmetom častých diskusií, na druhej strane ale stojí za povšimnutie, že krajiny s vysokým počtom
žien na politickej scéne patrí medzi krajiny s najviac rozvinutým systémom rodovo citlivého
rozpočtovania, s najväčším dôrazom na odstránenie diskriminácie z rodového dôvodu. Realizácia
politiky predstavuje hospodárenia zodpovedných subjektov (správcov kapitol a pod.) s pridelenými
verejnými prostriedkami, a to buď v oblasti bežných výdavkov vo vzťahu k zamestnanosti pohlavia,
ale predovšetkým kapitálových výdavkov vo vzťahu k dotačnej a grantovej politike. Dôležité je
uvedomiť si možné nerovnosti mužov a žien, zistenie konkrétnych pomerov v sledovanej oblasti a
následné zabudovanie potrebných opatrení do praxe
Rodovo citlivé rozpočtovanie na akejkoľvek úrovni by malo rešpektovať rozdiely medzi
programovým a rodovým rozpočtovaním, ktoré je spracované v tejto štúdii. Tiež by malo zohľadniť
rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne správy (štát, regióny, obce).

ODPORÚČANIA 81
Stanovenie konkrétnych priorít pre dosiahnutie rovnosti mužov a žien v procese tvorby a realizácie
politiky vo všetkých oblastiach verejného života.
Rozhodnutie o prideľovaní verejných prostriedkov sa skladá z nasledujúcich bodov:


Identifikácia problému na jednotlivých úrovniach. Musí sa brať ohľad pri prijímaní určitého
opatrenia, programu, projektu na jeho rôzne dopady v prospech mužov a žien. Určiť spôsoby
zistenia vplyvov a do akej miery sa môžu líšiť v prípade mužov a žien. Využiteľné v tomto
prípade môžu byť rodové štatistiky, prieskumy verejnej mienky, cielené analýzy a štúdie.



Definovanie cieľov a výstupov. Znamená vytvorenie rámca a základu odrážajúceho prístup a
účasť žien a mužov v príslušnom odvetví. Je dôležité stanoviť cieľ a ukazovatele na jeho
dosiahnutie.



Komunikácia a spolupráca. Odráža nevyhnutné poznatky z oblasti rozpočtovania, tvorby
politík a rovnosti pohlavia a ich vzájomné skĺbenia.



Formulácia odporúčaní. Tvorí výber z viacerých možných alternatív vyplývajúcich zo
získaných dát.



Výsledok zistenia. Komu je určený? Aké informácie zvoliť a akým spôsobom ich prezentovať,
aby bol oslovený najširší okruh osôb?



Zhodnotenie. Ako boli dosiahnuté stanovené ciele? Akým spôsobom je možné ich zlepšiť?

Stanovenie zodpovednosti za realizáciu rodového rozpočtovania a inštitucionálny mechanizmus
rovnosti mužov a žien. Vo väčšine európskych krajín je zodpovednou osobou minister práce, pod
ktorého spadá rovnosť mužov a žien. Ďalšou možnosťou je minister financií či špeciálne ministerstvo
pre rodovú rovnosť. Stanovenie zodpovednosti znamená, že analýza politík a programov z rodovej
perspektívy sa stane záväzným postupom pre všetkých správcov rozpočtových kapitol.
Riešiť na Slovensku špeciálne situáciu na miestnej úrovni – úrovni obcí a zamyslieť sa nad
uplatnením zásady– neutrality pri uplatnení rodovej rovnosti v rodovom citlivom rozpočtovaní
Na základe uvedených záverov a odporúčaní navrhujeme nasledujúce kroky pre úspešné, postupné
zavádzanie rodovo citlivého rozpočtovania v Slovenskej republike.
1. Fáza – vytvorenie panelu expertov v oblasti rodovej rovnosti a rozpočtovania, ktorý bude
pozostávať zo zástupcov verejného, súkromného a tretieho sektora (MPSVR SR, MF SR, VÚC, mestá,
obce, akademická pôda, mimovládne organizácie a pod.), ktorý bude postupne prispievať
k zvyšovaniu celospoločenského povedomia v otázkach rodovej rovnosti prostredníctvom
81

Spracované podľa: FOLTYSOVÁ, M. a kol.: Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen
a mužů. Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, 2004. ISBN 80-85045-14-1.
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regionálnych diskusných stretnutí, kampaní a tiež sa aktívne podieľať na zavádzaní rodovo citlivého
rozpočtovania do praxe;
2. Fáza – zistenie skutkového stavu štatistických dát v rodovom rozlíšení na úrovni štátu, regiónov
a miestnej samosprávy, prípadne u iných subjektov, ktoré budú rodovo citlivé rozpočtovanie
uskutočňovať (napr. verejné vysoké školy) a identifikácia štatistík, ktoré absentujú;
3. Fáza – vytvorenie predpokladov pre zber štatistických údajov relevantných pre účely uplatňovania
rodovo citlivého rozpočtovania na príslušnej úrovni;
4. Fáza – vypracovanie metodiky uplatňovania rodovo citlivého rozpočtovania v podmienkach SR
vrátane návrhu zmien rozpočtovej klasifikácie zohľadňujúcej rodový aspekt vo vzťahu k cieľovým
subjektom;
5. Fáza – implementácia rodového hľadiska do rozpočtovej praxe v SR – prestavba rozpočtu podľa
zistení rodovej analýzy;
6. Fáza – monitoring a evaluácia rozpočtového procesu vo všetkých jeho fázach s osobitným
zreteľom na efektívnosť vynakladania zdrojov a ich rodových dopadov.
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P RÍLOHA 1
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie – výňatok
PRÍJMY
100 Daňové príjmy
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
111 Daň z príjmov fyzickej osoby
112 Daň z príjmov právnickej osoby
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou
111 001 Zo závislej činnosti
111 002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
111 004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
150 Poistné
160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti
170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
VÝDAVKY
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631 001 Tuzemské
631 002 Zahraničné
631 003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce pri vzniku pracovného pomeru
631 004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom
640 Bežné transfery
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
700 Kapitálové výdavky
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FINANČNÉ OPERÁCIE
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

P RÍLOHA 2 - Š TATISTICKÁ KLASIFIKÁ CIA VÝDAVKOV
VEREJNEJ SPRÁVY PODĽ A FUNKČNEJ KLASIFIKÁ CIE
01

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1
Výdavky verejnej správy, finančná a
rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť
01.2

Zahraničná hospodárska pomoc

04.6

Komunikácie

04.7

Iné odvetvia

04.8

Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti

04.9
Ekonomická oblasť inde
neklasifikovaná
02

OBRANA

02.1

Vojenská obrana

02.2

Civilná ochrana

02.3

Zahraničná vojenská pomoc

02.4

Výskum a vývoj v oblasti obrany

02.5

Obrana inde neklasifikovaná

03

Verejný poriadok a bezpečnosť

03.1

Policajné služby

03.2

Ochrana pred požiarmi

03.3

Súdy

03.4

Väzenstvo

03.5
Výskum a vývoj v oblasti verejného
poriadku a bezpečnosti
03.6
Verejný poriadok a bezpečnosť inde
neklasifikované
04

EKONOMICKÁ OBLASŤ

05

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1

Nakladanie s odpadmi

05.2

Nakladanie s odpadovými vodami

05.3

Znižovanie znečisťovania

05.4

Ochrana prírody a krajiny

05.5
Výskum a vývoj v oblasti ochrany
životného prostredia
05.6
Ochrana životného prostredia inde
neklasifikovaná
06
BÝVANIE A OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ
06.1

Rozvoj bývania

06.2

Rozvoj obcí

06.3

Zásobovanie vodou

06.4

Verejné osvetlenie

04.1
Všeobecná ekonomická, obchodná a
pracovná oblasť

06.5
Výskum a vývoj v oblasti bývania a
občianskej vybavenosti

04.2
Poľnohospodárstvo, lesníctvo,
rybárstvo a poľovníctvo

06.6
Bývanie a občianska vybavenosť inde
neklasifikovaná

04.3

Palivá a energia

04.4

Ťažba, výroba a výstavba

04.5

Doprava
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07

ZDRAVOTNÍCTVO

09

VZDELÁVANIE

07.1
Zdravotnícke výrobky, prístroje a
zariadenia

09.1
Predškolská výchova a základné
vzdelanie

07.2

Ambulantná zdravotná starostlivosť

09.2

Stredoškolské vzdelávanie

07.3

Ústavná zdravotná starostlivosť

09.3

Pomaturitné vzdelávanie

07.4

Verejné zdravotné služby

09.4

Vysokoškolské vzdelávanie

09.5

Nedefinovateľné vzdelávanie

09.6

Služby v školstve

09.7

Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania

09.8

Vzdelávanie inde neklasifikované

10

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

07.5
Výskum a vývoj v oblasti
zdravotníctva
07.6

Zdravotníctvo inde neklasifikované

08
REKREÁCIA, KULTÚRA A
NÁBOŽENSTVO
08.1

Rekreačné a športové služby

08.2

Kultúrne služby

08.3

Vysielacie a vydavateľské služby

08.4

Náboženské a iné spoločenské služby

08.5
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie,
kultúry a náboženstva
08.6
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde
neklasifikované

10.1
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné
postihnutie
10.2

Staroba

10.3

Pozostalí

10.4

Rodina a deti

10.5

Nezamestnanosť

10.6

Bývanie

10.7
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a
sociálnej núdzi
10.8
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho
zabezpečenia
10.9
Sociálne zabezpečenie inde
neklasifikované
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P RÍLOHY Č . 3,4,5 : N ÁVRHY RODOVÝCH INDIK ÁTOROV
P RÍLOHA 3
OBLA
SŤ

VÝSTUP / PROCES
indikátor

zdroj
ministerstvá;

Rodovo citlivé
rozpočtovanie

mimovládne
organizácie;
výskumné
skupiny;
UNIFEM; ...

Parlamentný rozvoj

Parlamentné
výbory žien
Rodovo členený
počet poslancov
zúčastnených
na tréningoch
rodovej
citlivosti/rovno
sti

Volebné systémy a procesy, spravodlivosť a ľudské práva

Volebné kvóty
pre ženy

Programy pre
občianske
a volebné
vzdelávanie
žien

IDEA
International;
Medziparlament
ná únia; ...
Mimovládne
organizácie;
Tréningové
organizácie;
Medziparlament
ná únia; ...
IDEA
International

Volebná
databáza EPIC

Index
diskriminácie
na základe
pohlavia

Dánsky Inštitút
ľudských práv

Ukazovatele
násilia
páchaného na
ženách

Databáza
ľudských práv
CIRI

VÝSLEDOK / DOPAD
poznámka

indikátor

zdroj

OSN –
Rozvojové ciele
milénia;

Zvýšenie
účinnosti
vstupov
s ohľadom na
rodovú
rovnosť.

Podiel
poslaneckých
stoličiek
obsadených
ženami

Medziparlam
entná únia; ...

Zvyšujúci sa
podiel žien v
parlamentoch

Percento žien
v národnej
exekutíve

Medziparlam
entná únia; ...

Vhodné
realizovať na
vládnej
a lokálnej
úrovni.

Počet ženských/
rodových otázok
prerokovaných
v parlamente;...

Sprievodca
vládnymi
indikátormi,
str. 36

Pomer rodovo
členených
politických
kandidátov

Zoznam
špeciálnych
programov pre
ženy

Pomer ženských
a mužských
voličov

Sprievodca
vládnymi
indikátormi,
str. 55

Pomer žien
k mužom
v prístupe
k občianskym
súdom a právnej
pomoci

poznámka

Mimovládne
organizácie;
Mediálne
skupiny;...

Národné
volebné
komisie

Národné
volebné
komisie;
IDEA
International

MVO na
podporu
žien, obetí
násilie;
Ministerstvo
spravodlivost
i

Pracovné
materiály
skupín
Rozvojových
cieľov milénia
Údaje
jednotlivých
parlamentov
Užitočné na
národnej
a lokálnej
úrovni za
účelom
presadzovania
a lobingu;...
http://www.id
ea.int/
americas/gend
er.cfm
Údaje za
jednotlivé
krajiny
z databázy
IDEA
International
resp.
z národných
databáz.

Získané
z údajov
ministerstva
spravodlivosti
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Počet ľudí
venujúcich sa
tréningom
v oblasti rodovo
citlivej
spravodlivosti
a ľudských práv
Počet prípadov
násilia na
ženách
odsúdených
súdom

Mimovládne
organizácie na
podporu žien, na
ktorých bolo
páchané násilie;
Ministerstvo
spravodlivosti

Porovnanie
vývoja na
jednotlivé
ukazovatele v
čase
Miera domáceho
násilia

Údaje WHO

Indikátor č.12
pracovnej
skupiny
Rozvojové ciele
milénia

P RÍLOHA 4
OB
LA
SŤ

Elektronická vláda a prístup k informáciám

142

VÝSTUP / PROCES
Indikátor

zdroj

Pomer žien
zamestnaných
na IT
pozíciách

Prieskumy
pracovnej sily

Pomer žien
zamestnaných
v službách
elektronickej
vlády

Rodovo členené
údaje

Počet žien
trénovaných
na výkon
služieb
elektronickej
vlády

VÝSLEDOK / DOPAD
poznámka

Medzinárodne
údaje
z Medzinárodnej
organizácie
práce

Mimovládne
organizácie;
Poskytovatelia
kurzov

Pomer žien
zamestnaných
v médiách

Organizácie
médií

Počet médií
členených
podľa typu
a zúčastnenýc
h na rodovo
citlivých
kurzoch pre
média

Organizácie
médií

Porovnanie
v čase
k relevantným
indikátorom

indikátor

zdroj

Užívateľské
prieskumy

Ťažké
medzinárodn
é porovnania

Pomer žien
využívajúcich
služby
elektronickej
vlády;
Spokojnosť
žien so
službami
elektronickej
vlády
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Decentralizácie, miestna vláda, rozvoj miest a obcí

Pomer žien
vo funkcii
starostky;
Kvóty pre ženy
v miestnej
správe

Rodovo citlivé
rozpočtovanie
na miestnej
úrovni
Rodová
analýza
Rodový
mainstreamin
g na lokálnej
úrovni

IDEA
International

Otázka pokrytia
otázky rodovej
rovnosti mužmi a
ženami

Ministerstvá;

UNIFEM;

Nevládne
organizácie;
Vedecké tými

Medzinárodné
rozpočtové
projekty;...

Rodové
kontaktné miesta
v miestnej
samospráve

Užitočné na
regionálne
porovnávanie
a lobing.

Pomer žien
vo funkcii
radkyne;
Pomer pozícii
v obsadených
ženami
v miestnych
organizáciác
h

Pomer žien
regionálnych
a lokálnych
vládach

Národné
štatistiky;
Databáza OSN

Údaje
z národných
štatistík

Pracovné
materiály
Rozvojových
cieľov milénia

Použitie na
národnej
a lokálnej
úrovni
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P RÍLOHA 5
OBL
ASŤ

VÝSTUP / PROCES
indikátor

Verejná správa a oblasť antikorupčného správania

Programy pre
ženy vo verejnej
správe

Antidiskriminač
né právo;
Politika rovnosti
príležitostí
Počet prípadov
spadajúcich pod
antidiskriminač
nú politiku
a politiku
rovnakých
príležitostí
Majetkové
vlastníctvo žien
(pôda) resp.
spoločné
vlastníctvo
Spôsob bývania
žien

zdroj

VÝSLEDOK / DOPAD
poznámka

indikátor

zdroj

Komisie verejnej
správy

Pomer žien
zamestnaných
vo verejnej
správe podľa
odboru a úrovne

Orgány
verejnej
správy

Komisie verejnej
správy

Stupeň
uspokojenia
s verejnými
službami u žien
podľa
sociálnoekonom
ického statusu

Údaje poskytujú
vládne a
mimovládne
organizácie
a pre CEDAW

poznámka

Prieskumy

Rodovo
členené dáta
spokojnosti
s verejnými
službami.
Mechanizmy
sťažností.

Prieskumy

Prieskumy
od najnižších
(lokálnych)
úrovni
služieb

Komisie verejnej
správy;
Ministerstvo
spravodlivosti

Pracovné
materiály
Rozvojových
cieľov milénia

Rozvojové ciele
milénia
(indikátor 6)

Otázky korupcie
najdôležitejšie
pre ženy
v oblasti
verejných
služieb

Rozvojové ciele
milénia
(indikátor 7)

GDI

Súhrn oblastí
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GEM

Správa
o ľudskom
rozvoji
UNDP

Rodová
rovnosť
dosiahnutá
dobrou
verejnou
vládou
Sprievodca
vládnymi
indikátormi,
str. 44

Zdroj: CORNER, L.: Gender-sensitive and Pro-poor Indicators of Good Governance. New Delhi, 2005;
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P RÍLOHA 6
Zoznam údajov použitých ako základňa pre prideľovanie rozpočtových výdavkov 82

Rozklad funkčnej klasifikácie
0

Všeobecná správa

Údaje, zdroj, základňa
Údaje:

-

Zdroj:

-

Základňa: výdavky v sektoroch 1 - 8

Rozklad funkčnej klasifikácie
1

Údaje, zdroj, základňa

Verejná správa
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

100

Pozemková kniha, váhy a miery

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

101

Správa v súdnictve

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

110

Dopravný úrad

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

112

Dopravná polícia

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

Policajné sily:
Údaje: 1999
Zločin

Zdroj: Federálny štatistický úrad
Základňa: odsúdenia podľa trestného zákona a zákona o
drogách

113

Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
Zaistenie verejnej bezpečnosti

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

119

82

Ostatné úlohy polície

Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
Zdroj: Štatistický úrad kantónu

Základňa sa vzťahuje na osoby s bydliskom v kantóne Bazilej-mesto v roku 2000 v členení podľa
veku, pohlavia a národnosti.
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Základňa: počet obyvateľov
Rozsudok:
Údaje: 1999
Prokuratúra, trestný súd a pod.

Zdroj: Federálny štatistický úrad
Základňa: odsúdenia podľa trestného zákona, zákona o
cestnej premávke a zákona o drogách

120

Údaje: 2000
Civilný súd

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: rozvádzajúce sa dvojice s miestom pobytu a
rozvodom v kantóne
Údaje: 2000
Zdroj: Federálny štatistický úrad

130

Väznice

Základňa: počet dní strávených vo väzbe väzňami
odsúdenými kantónom
Poznámka: údaje o mieste pobytu nie sú spoľahlivé,
nakoľko pri opätovnom uväznení zostávajú tieto údaje
nezmenené

139

Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
Ostatné výkony trestu odňatím
Zdroj: Štatistický úrad kantónu
slobody
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

140

Požiarna ochrana

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

150

Správa

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

151

Ďalšie vzdelávanie

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

152

Materiálová pripravenosť na vojnu Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

160

Civilná obrana

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

161

Ostatná národná obrana

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
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Rozklad funkčnej klasifikácie
2
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Údaje, zdroj, základňa

Vzdelanie
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

200

Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: deti vo verejných materských školách
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

210

Zdroj: Štatistický úrad kantónu

Základný stupeň

Základňa: žiaci na verejných základných školách (1. - 4.
stupeň)
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)
Zdroj: Štatistický úrad kantónu
212

Stredný stupeň

Základňa: študenti na verejných stredných školách,
školách pre ďalšie vzdelávanie a gymnáziách (5. - 9.
stupeň)
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

215

Ručné práce a práce v domácnosti

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: žiaci a študenti na verejných školách základného
a stredného stupňa (viď 210 a 212)
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

219

Zdroj: Štatistický úrad kantónu

Spojené základné školy

Základňa: žiaci a študenti na verejných školách základného
a stredného stupňa (viď 210 a 212)
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)
220

Osobitné školy

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: žiaci v osobitných školách
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

230

Poľnohospodárske
povolania

a

lesnícke

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

231

Priemyselno-živnostenské
povolania

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: učni na všeobecných priemyselných školách
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

232

Obchodné povolania

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: študenti ekonomických stredných škôl a
obchodných škôl
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

233

Ošetrovateľstvo a sociálna práca

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: študenti zdravotných škôl
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Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)
239

Ostatné odborné vzdelávanie

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: študenti Hudobnej akadémie
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

250

Školy s maturitou

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: študenti verejných gymnázií a obchodných
stredných škôl (10. - 12. stupeň)
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

259

Ostatné všeobecné vzdelávacie Zdroj: Štatistický úrad kantónu
inštitúcie
Základňa: študenti na diplomovaných stredných školách
(10. - 12. stupeň)
Údaje: štatistika vzdelávania, 2000/2001 (28.8.2000)

269

Ostatné vyššie odborné školy

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: študenti Pedagogických inštitútov (kantonálny
učiteľský seminár)
Údaje: švajčiarsky
2000/2001

271

Kantonálne vysoké školy

univerzitný

informačný

systém,

Zdroj: Federálny štatistický úrad
Základňa: študenti Bazilejskej univerzity rozdelení podľa
odborov
Poznámka: trvalé bydlisko v čase maturity
Údaje: švajčiarsky
2000/2001

univerzitný

informačný

systém,

Zdroj: Federálny štatistický úrad
273

Vysoké odborné školy

Základňa: študenti vysokých odborných škôl v kantónoch
Bazilej-mesto a Bazilej-vidiek
Poznámka: trvalé bydlisko v čase maturity
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

290

Správa

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

291

Poradenstvo pre voľbu povolania

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

292

Vzdelávanie dospelých

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
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Rozklad funkčnej klasifikácie
3

149

Údaje, zdroj, základňa

Kultúra a voľný čas
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

300

Knižnice

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: švajčiarsky prieskum zdravia, 1997
Zdroj: Federálny štatistický úrad

301

Múzeá

Základňa: percento švajčiarskych obyvateľov miest, ktorí
navštevujú divadlá, opery alebo umelecké výstavy
v intervale raz mesačne až denne
Poznámka: za mestá sú považované tie, ktoré majú viac
ako 10 000 obyvateľov. Predpokladá sa, že podiel
cudzincov vo veku 75 – 84 rokov je 45 % a nad 85 rokov je
30 %.
Údaje: švajčiarsky prieskum zdravia, 1997
Zdroj: Federálny štatistický úrad

302

Divadlá, koncerty

Základňa: percento švajčiarskych obyvateľov miest, ktorí
navštevujú divadlá, opery alebo umelecké výstavy
v intervale raz mesačne až denne
Poznámka: za mestá sa považujú tie, ktoré majú viac ako
10 000 obyvateľov. Predpokladá sa, že podiel cudzincov
vo veku 75 – 84 rokov je 45 % a nad 85 rokov je 30 %.
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

309

Ostatná podpora kultúry

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

310

Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
Ochrana a starostlivosť o krajinu
Zdroj: Štatistický úrad kantónu
a kultúrne pamiatky
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: švajčiarsky prieskum zdravia, 1997
Zdroj: Federálny štatistický úrad

330

Parky a turistické chodníky

Základňa: percento švajčiarskych obyvateľov miest, ktorí
chodia na výlety alebo prechádzky v intervale menej ako
raz mesačne až denne
Poznámka: za mestá sa považujú tie, ktoré majú viac ako
10 000 obyvateľov. Predpokladá sa, že podiel detí vo veku
do 15 rokov, ktoré chodia na výlety alebo prechádzky je 80
%. Z dôvodu malého množstva vzoriek sa nerozlišuje
pohlavie ani národnosť.

340

Šport

Údaje: švajčiarsky prieskum zdravia, 1997
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Zdroj: Federálny štatistický úrad
Základňa: percento švajčiarskych obyvateľov miest, ktorí
športujú menej ako raz mesačne až denne
Poznámka: za mestá sa považujú tie, ktoré majú viac ako
10 000 obyvateľov. Predpokladá sa, že podiel detí vo veku
od 7 do 15 rokov, ktoré športujú je 100 %. Hranica pre
najstaršiu vekovú skupinu bola stanovená na 74 rokov.
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
350

Ostatné aktivity vo voľnom čase

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

Rozklad funkčnej klasifikácie
4

Údaje, zdroj, základňa

Zdravie
Údaje: lekárske štatistiky, 2001

400

Nemocnice

Zdroj: Štatistický úrad kantónu Bazilej-vidiek
Základňa: počet dní hospitalizácie
a dotovaných nemocniciach

vo

verejných

Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
410

Domovy opatrovateľskej služby

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: lekárske štatistiky, 2001

420

Psychiatrické kliniky

Zdroj: Štatistický úrad kantónu Bazilej-vidiek
Základňa: počet dní hospitalizácie v psych. klinikách

Ambulantná starostlivosť:

440

Údaje: štatistiky zákazníkov domácej opatrovateľskej
služby, 2000 a štatistiky Spitex, 1999
Domáca opatrovateľská služba
Zdroj: Spitex Bazilej a Federálny úrad pre sociálne poistenie
(Spitex)
Základňa: odhadovaná doba starostlivosti o klientov
v domácnosti
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Poznámka: štatistiky zákazníkov domácej opatrovateľskej
služby zohľadňujú vek a pohlavie (okrem obcí Riehen a
Bettingen). Členenie podľa národnosti vychádza z
výsledkov švajčiarskeho prieskumu zdravia uskutočneného
v roku 1997, v rámci ktorého tvoria cudzinci, ktorí využili
domácu opatrovateľskú službu v posledných 12 mesiacoch
9,4 % švajčiarskej populácie (kantón využil zaokrúhlenie na
10 %). V štatistikách Spitex je starostlivosť vyjadrená v
hodinách a členená iba podľa veku.

Údaje: štatistiky sociálno-zdravotníckych inštitúcií, 2000
Zdroj: Štatistický úrad kantónu Bazilej-vidiek
Domovy sociálnej starostlivosti

Základňa: počet obyvateľov domovov, ktoré majú
uzatvorené zmluvy s kantónom, ktorý v nich má majetkový
vklad (31.12.2000).
Poznámka: bez kliniky Merian Iselin a bez rozlišovania
národnosti
Údaje: štatistika príspevkov na starostlivosť (16.8.2001)

Príspevky na starostlivosť

Zdroj: Úrad pre starostlivosť o seniorov
Základňa: príspevok na starostlivosť na rok
Poznámka: okrem obcí Riehen a Bettingen

450

Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
Drogová závislosť a závislosť od
Zdroj: Štatistický úrad kantónu
alkoholu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

459

Ostatné ochorenia

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

460

Školská zdravotná služba

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

470

Kontrola potravín

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

490

Ostatná zdravotná starostlivosť

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

Rozklad funkčnej klasifikácie

Údaje, zdroj, základňa
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5

Sociálna starostlivosť
Údaje: štatistika AHV (prvý pilier základného starobného a
pozostalostného poistenia vo Švajčiarsku, pozn. autora),
2000 (január 2001)
Zdroj: Federálny úrad pre sociálne poistenie

500

Starobné poistenie

Základňa: vyplatené dôchodky z AHV príjemcom kantónu
Bazilej-mesto
Poznámka: údaje o pohlaví príjemcov do veku 24 rokov sú
nedostupné, predpokladá sa rovnomerné rozdelenie
dôchodkov
Údaje: štatistika IV (prvý pilier základného invalidného
poistenia vo Švajčiarsku, pozn. autora), 2000 (január
2001)
Zdroj: Federálny úrad pre sociálne poistenie

510

Invalidné poistenie

Základňa:
vyplatené
dôchodky,
kompenzácie
a
individuálne opatrenia z IV príjemcom kantónu Bazilejmesto
Poznámka: údaje o pohlaví príjemcov do veku 24 rokov sú
nedostupné, predpokladá sa rovnomerné rozdelenie
dôchodkov
Údaje: počet osôb, ktoré majú nárok na zníženie poistného
rozdelené podľa veku a pohlavia, 2000. Percento detí,
mladistvých a dospelých (31.10.2000)

520

Nemocenské poistenie

Zdroj: Úrad pre sociálne príspevky
Základňa: odhadované zníženie poistného
Poznámka: bez rozlišovania národnosti
Údaje: štatistiky doplnkových dávok k dávkam z AHV/IV,
2000

530

Doplnková dávka k dávkam z
AHV
Zdroj: Federálny úrad pre sociálne poistenie
Základňa: doplnkové dávky

Údaje: štatistiky doplnkových dávok k dávkam z AHV/IV,
2000
531

Doplnková dávka k dávkam z IV

Zdroj: Federálny úrad pre sociálne poistenie
Základňa: doplnkové dávky
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

532

Poistenie v nezamestnanosti

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

540

Ochrana mladistvých

Údaje: štatistický prieskum o domovoch a opatrovateľoch,
2000
Zdroj: Špeciálne pedagogické oddelenie sekcie služieb
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Základňa: deti a mladiství v domovoch, v školských
domovoch a v osobitných školských domovoch (v kantóne
Bazilej-mesto a v rámci celého Švajčiarska)
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
550

Invalidita

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

560

Výstavba sociálnych bytov

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

570

Domovy dôchodcov

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: štatistika príjemcov sociálnej pomoci, 2000

581

Sociálna pomoc

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: osoby, ktoré získali minimálne raz počas roka
dávku sociálnej pomoci
Údaje: kantonálne štatistiky o nezamestnanosti, 2000

582

Úrady práce

Zdroj: Kantonálny úrad pre priemysel, živnosť a prácu
(KIGA)
Základňa: počet nezamestnaných (ročný priemer)
Údaje: štatistiky doplnkových dávok k dávkam z AHV/IV,
2000

589

Ostatná sociálna starostlivosť

Zdroj: Federálny úrad pre sociálne poistenie
Základňa: doplnkové dávky k dávkam z AHV a IV
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

591

Pomocné aktivity v zahraničí

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

Rozklad funkčnej klasifikácie
6

Údaje, zdroj, základňa

Doprava
Údaje: štatistika motorových vozidiel, apríl 2001

600

Národné cesty

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: majitelia osobných motorových vozidiel
Údaje: štatistika motorových vozidiel, apríl 2001

610

Kantonálne cesty

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: majitelia osobných motorových vozidiel

621

Parkoviská

Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000
Zdroj: Štatistický úrad kantónu
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Základňa: počet obyvateľov

650

Údaje: štatistika environmentálnych cestovných lístkov
(tzv. Umweltabonnement – lístok, ktorý umožňuje
využívať všetky druhy verejnej hromadnej dopravy za
výhodné ceny, pozn. autora) bazilejského dopravného
podniku, december 2000

Súkromné železnice

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: držitelia environmentálnych cestovných lístkov
Údaje: štatistika environmentálnych cestovných lístkov
bazilejského dopravného podniku, december 2000
651

Verejná hromadná doprava

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: držitelia environmentálnych cestovných lístkov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

660

Vnútrozemská plavba

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

661

Plavba na Rýne

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

670

Letiská

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

Rozklad funkčnej klasifikácie

Údaje, zdroj, základňa
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

7

Životné prostredie
plánovanie

a

územné

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

Rozklad funkčnej klasifikácie

Údaje, zdroj, základňa
Údaje: register obyvateľov kantónu, koniec roka 2000

8

Národné hospodárstvo

Zdroj: Štatistický úrad kantónu
Základňa: počet obyvateľov

Zdoj: Gender – responsive budget analysis in the Canton of Basel – Stadt, Switzerland, Der kleine
Unterschied in den Staatsfinanzen. Geschlechterdifferenzierte Rechnungsanalysen im Kanton BaselStadt

