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PREKÁŽKY V PROFESIONÁLNOM POSTUPE ŽIEN – RODOVÉ 

ASPEKTY 

 

Anna ZAHORČÁKOVÁ 

  

1 ZÁKLADNÉ POJMY INTERPRETUJÚCE DANÚ PROBLEMATIKU 

 

Prekážky v profesionálnom postupe z rodového hľadiska sú témou, do ktorej nemožno 

hlbšie preniknúť bez definovania základných pojmov. Ide o pojmy, s ktorými sa 

pravdepodobne stretávame často, no napriek tomu si ich nemusíme úplne a presne vysvetliť. 

Práve kvôli tejto skutočnosti sa naša prvá kapitola zameriava na pojmy ako je rod, gender, 

rodová rola a podobne.  

 

1.1 Pohlavie, rod, rodová rola  

 

V našej spoločnosti sa od nepamäti ľudia delia na ženy a mužov, nielen po biologickej 

stránke, ale aj po stránke spoločenskej. Toto odlíšenie sa hlavne sociálne udržiava vedomými 

a nevedomými mechanizmami. Takéto rozdelenie sa zdôvodňuje rozdielnou úlohou žien 

a mužov v procese reprodukcie, ale z rozdielnych možností mužského a ženského tela sa tiež 

vyvodzujú aj rozdiely týkajúce sa ich spôsobu života, vlastností, výzoru a správania (Cviková, 

Juráňová, 2003). Na základe týchto rozdielov sa vyvinuli v našej spoločnosti pojmy, ako je 

pohlavie a gender. Často sa medzi týmito pojmami nerobia žiadne rozdiely. Ale pravda je 

však iná. Pre spoločnosť je dôležité, aby sa odlíšil pojem pohlavie v biologickom zmysle od 

jeho prejavov v sociálnej a psychologickej rovine.  

Pohlavie označuje v našej spoločnosti biologické, fyzické rozdiely medzi ženami 

a mužmi, medzi ich telami. Ide o biologický termín. Primárnymi pohlavnými znakmi sú 

vonkajšie genitálie, pohlavné žľazy, pohlavné chromozómy a hormóny. Sekundárne znaky sa 

týkajú rozdielov v postave, ochlpení atď. Pohlavie je niečo, čo ostáva skryté, je stále 

a relatívne nemenné. 

Pojem gender (slov. ekvivalent rod) sa v poslednom čase začal čoraz viac 

udomácňovať aj v našej spoločnosti. Je to pojem psychologický, kultúrny. V našich 

podmienkach tento pojem popisuje psychologické, sociálne, historické a kultúrne rozdiely. 

Označuje kultúrne a sociálne konštrukty pripisované mužom a ženám (Decarli Valdrová, 
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2004). Ide o sociálne očakávania, ktoré sociálne skupiny vzťahujú na svojich členov ako na 

mužov a ženy (Výrost, Ruisel, 2000). Je dôležité pripomenúť, že rôzne spoločnosti si rôzne 

vysvetľujú pojem gender, aj keď všetky vychádzajú z biologického pohlavia ako základného 

kritéria. 

Po celé roky boli muži a ženy chápaní ako rozdielny živočíšny druh, ktorému rovnako 

pripisovali aj rozdielne životné role. Preto ďalším pojmom, ktorý je v tejto problematike 

dôležité spomenúť je pojem rodová rola. Jozef Výrost a Imrich Ruisel (2000, s. 228) 

charakterizujú rodovú rolu ako rolu, ktorá „...je tvorená sociálne prijímanými 

charakteristikami a správaním, ktoré sa považuje za typické pre rodovú identitu osoby.“ 

Viacerí/é autori/autorky sa vyjadrujú k tejto otázke takmer rovnako. Zhodujú sa v tom, že 

ženám je prisudzovaná rola matky v domácnosti, ktorej prislúcha emocionalita, závislosť, 

orientácia na rodinu. Muži sú vykresľovaní ako živitelia rodín, neemocionálni, nezávislí, 

orientovaní na profesionálnu kariéru.  

Rodová identita podľa J. Výrosta a I. Ruisela (2000, s. 228) „...je spôsob percepcie 

seba vo vzťahu k rodu (pohlaviu). Je to pohľad ako na chlapca (muža), alebo ako na dievča 

(ženu). Táto identita je výsledkom procesu učenia a je odrazom toho, ako sa chápe 

maskulinita a feminita v danom spoločenstve.“ 

Tak, ako to už bolo vypovedané s genderovou identitou sa nerodíme, ale získavame ju 

počas nášho života. Irena Smetáčková (2005) uvádza, že v našej spoločnosti sa identita začína 

prejavovať už okolo tretieho roku života dieťaťa. Už v tomto veku dieťa začína chápať 

samého seba, začína hovoriť o sebe v prvej osobe, uvedomuje si priania iných, ale aj svoje. 

Súčasťou tejto osobnej identity je aj genderová alebo pohlavná identita. Ide o určenie 

a prežívanie seba samého ako dievčaťa/ženy alebo ako chlapca/muža. Toto prežívanie môže 

byť viazané buď na biologické pohlavie (pohlavná identita), alebo aj na sociálne definovanie 

samého seba ako muža alebo ženy (genderová identita). Táto genderová identita sa odvodzuje 

najmä od povahy genderovo-pohlavného systému v danej spoločnosti. 

  

 2 ŽENY A TRH PRÁCE, MINULOS Ť A SÚČASNOSŤ  

 

Trh práce je miestom, na ktorom sa stretáva okrem iného dopyt po práci a zároveň 

ponuka práce. A práve takúto tzv. ponuku práce predstavujú v súčasnosti aj ženy. V rámci 

tejto kapitoly chceme podotknúť nevyhnutnosť istých skutočností, ktoré zohrali dôležitú 

úlohu pri postupnom a pomalom uplatňovaní sa žien v spoločenskom živote a na trhu práce. 
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No zameriavame sa aj na súčasné postavenie žien na zahraničnom trhu práce a ich postavenie 

v jednotlivých odvetviach.  

 

2.1 Vzdelávanie žien ako prostriedok ich uplatnenia sa  

 

V súvislosti s touto témou je dôležité spomenúť získavanie vzdelania ženami. Vo 

všeobecnosti by sme mohli povedať, že vzdelanie je akýmsi urýchľovačom získania istého 

sociálneho postupu. Na druhej strane je práve vzdelanie práve podmienkou pre získanie tohto 

statusu.  

O potrebe vyššieho vzdelania pre ženy sa podľa anglických plánov začalo hovoriť vo 

veľkej miere už v 18. storočí. Až do konca 18. storočia ženy a dievčatá nemohli získavať 

vyššie ako elementárne vzdelanie, aj napriek tomu, že sa v tomto období rozvíjal um žien, ich 

kritický úsudok a žena začala vládnuť nielen v ríši spoločnosti, módy, krásneho umenia, ale aj 

v politickej oblasti (Neumann, 1971). Zaujal nás názor Anny Tokárovej (2005), podľa ktorej 

ženy v tomto období boli vnímané ako intelektuálne menejcenné, boli vylúčené z verejnej 

sféry života a práce, nesmeli sa zúčastňovať na rozhodovaní, nesmeli liečiť, voliť atď. Žena sa 

mohla uplatniť len vo sfére rodinnej, mohla plniť len rolu matky, manželky, opatrovateľky... 

V už spomínanom 18. storočí dochádza k zapájaniu žien do verejnej sféry práce, 

k tomu bolo potrebné aj vzdelanie. Na našom území, konkrétne v Rakúsko - Uhorsku zohrali 

významnú úlohu názory Márie Terézie a Jozefa II., obaja sa snažili o modernizáciu školstva1.  

Od 20. rokov 19. storočia sa objavili myšlienky o potrebe vyššieho vzdelávania dievčat. 

Z tohto dôvodu sa začali vytvárať stredné dievčenské školy, boli prispôsobené ženskému 

pohlaviu2. Rovnako v tomto období začali vznikať hlavne súkromné školy pre dievčatá tzv. 

vyššie dcérske školy a dievčenské penzióny. V týchto zariadeniach získavali účastníčky 

okrem základného vzdelania aj poznatky o vedení domácnosti, o spôsoboch konverzácie 

s manželom a hosťami, nadobúdali tiež aj hudobné zručnosti (Tokárová, 2005). 

Na území Slovenska sa na stranu žien a získavanie ich vzdelania postavili viaceré 

známe osobnosti. To, že ženy majú rovnaké predpoklady na vzdelanie ako muž zdôrazňoval 

Daniel Lehotský. A. Tokárová (2005, s. 546) je toho názoru, že „...významný vplyv na 

angažovanosť žien v spoločenskom živote a na šírenie myšlienok o potrebe vzdelávania 

dievčat a žien malo otvorenie Matice slovenskej v Martine v roku 1863.“ 

                                                 
1 Tieto snahy sa realizovali prostredníctvom rôznych dokumentov, napríklad Ratio educationis (1777) alebo tzv. Druhé Ratio 
(1806), práve on priniesol legitimizáciu práva dievčat na vzdelanie (Tokárová, 2005, in: Tokárová, 2005). 
2 Vzdelávalo sa v nich podľa troch nemeckých „K“- kinder, kőche, kirche /dieťa, kuchyňa, kostol (tamtiež). 
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2.2 Súčasné postavenie žien v zamestnaní 

 

Jednou z univerzálnych čŕt ľudskej spoločnosti je okrem iného aj deľba práce podľa 

pohlavia. Každá spoločnosť má svoje určité princípy, podľa ktorých delí činnosti na vhodné 

pre mužov a vhodné pre ženy, ale treba pripomenúť, že tieto princípy sa od jednej kultúry 

k druhej navzájom líšia. To, aké sú v súčasnosti názory na ekonomickú deľbu práce medzi 

mužmi a ženami a aký je ich pôvod, vychádza z rôznych predpokladov. Tieto predpoklady 

ospravedlňujú ekonomickú deľbu práce medzi mužom a ženou. 

Ann Oakley (2000) spomína niekoľko takýchto predpokladov.  

� žena sa pri výkone materských povinností musí vzdať inej práce, v tomto prípade 

práve materstvo je faktorom rozlíšenia ekonomických rolí a je prekážkou ekonomickej 

aktivity ženy, ale iba v rámci verejnej mienky, dosiaľ to nie je vedecky podložené; 

� materstvo je usadlá činnosť, ktorá si nevyžaduje veľa energie a sily, práve z tohto 

dôvodu sa práca v domácnosti, z hľadiska prispenia do ekonomického blahobytu 

spoločnosti, vníma ako práca okrajová; 

� žena nemá fyzickú silu a energiu ako muž, a preto nemôže robiť niektoré mužské 

činnosti3;  

Na základe týchto predpokladov vznikla v spoločnosti genderová deľba práce. V rámci 

nej muži a ženy vykonávajú rozdielne činnosti, ktoré sú vnímané za rôzne dôležité z hľadiska 

fungovania spoločnosti a tiež sú aj rozdielne ohodnotené. V našich podmienkach dochádza 

k tomu, že mužská práca je nadhodnocovaná. Deje sa to na základe existujúcej genderovej 

ideológie, v rámci ktorej sú muži považovaní za dôležitejších a hodnotnejších ako ženy. Sféra 

platenej práce je vďaka tejto ideológii považovaná za doménu mužov, za priestor, v ktorom si 

potvrdzujú svoju mužskú identitu. Pracovisko je vnímané ako priestor neosobný, súťaživý, 

pričom domov, ktorý je doménou žien a  realizujú sa tu, je spájaný s emóciami, sociálnymi 

vzťahmi či potrebami. Práve priemyselná revolúcia sa stala primárnym činiteľom, ktorý 

oddelil domov od pracoviska. 

 2.3.1 Ženy verzus zamestnanie  

 

                                                 
3 No, je potrebné pripomenúť, že rozdiely medzi mužmi a ženami na základe výšky a fyzickej sily sa v rôznych kultúrach 
odlišujú, ale rovnako sa odlišujú aj medzi jednotlivcami bez ohľadu na pohlavie. Práve fyzickou námahou muži nadobúdajú 
väčšiu fyzickú silu (tamtiež). 
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Aj napriek dosiahnutia určitého stupňa emancipácie a zmenám v roliach pohlaví, 

zostávajú základné rozdiely medzi mužskou a ženskou prácou zachované.  

Verejná mienka týkajúca sa zamestnanosti žien vypovedá o tom, že zamestnané ženy 

budú „pomužštené“, že budú dominantné a agresívne a nakoniec to povedie k rodinným 

nezhodám a rozvratom (Oakley, 2000). Tejto verejnej mienky sa pridŕžajú aj mnohí 

zamestnávatelia. „Veľká časť zamestnávateľov neustále pozerá na ženy v prvom rade ako na 

matky a udržuje presvedčenie, že pre ženu zamestnanie znamená hlavne finančné zaistenie 

a že keby mohli, do plateného zamestnania by vôbec nechodili“ (Decarli Valdrová, 2004, 

s.29).  

To všetko sa potom odráža aj v postavení žien v jednotlivých zamestnaniach. V 

spoločnostiach existuje zjavné delenie podľa genderu vo väčšine, ak nie vo všetkých 

profesiách. Keď sa žena zamestná aj napriek názoru väčšiny obyvateľstva, zvyčajne ide 

o tradične „femínnu“ prácu, ktorá zodpovedá konvenčným predstavám o genderovej role 

ženy4. Z výskumov vyplýva, že ženy skôr dostanú nekvalifikovanú a prísne kontrolovanú 

prácu, než prácu vyžadujúcu si určité schopnosti a samostatnosť (Oakley, 2000). 

Zamestnávatelia to ospravedlňujú tým, že ženy sa „...častejšie uspokoja s povolaním, pre 

ktoré stačí absolvovať jednu školu a nezaujímajú sa o ďalšiu kvalifikáciu odborným štúdiom 

a kariérny postup“ (Karsten, 2006, s. 130). Na základe toho dochádza k segregácii pracovného 

trhu, o ktorom sme sa zmienili v predchádzajúcej kapitole.   

Segregovaný pracovný trh podľa Petra Pavlíka (2005, s. 34) „...vedie k deleniu 

pracovnej sily, kedy muži a ženy vykonávajú rôzne či rovnaké práce, ale pod iným názvom 

alebo v iných časoch a na iných miestach.“ Autor uvažuje aj o horizontálnej i vertikálnej 

segregácii pracovného trhu podľa pohlavia. Pod pojmom horizontálna segregácia má autor na 

mysli skutočnosť, že na trhu práce ženy prevažujú v niektorých odvetviach národného 

hospodárstva a tým zvyčajne vykonávajú iné zamestnania ako muži.  

Skutočnosť, že v rámci pracovného trhu, rovnako tak i prakticky vo všetkých 

oblastiach spoločenského života, zastúpenie mužov sa zvyšuje priamo úmerne s rastúcou 

úrovňou riadenia chápe autor ako vertikálnu segregáciu podľa pohlavia (tamtiež). Z tohto 

dôvodu muži zastávajú väčšinu vrcholných pozícií v rámci národného hospodárstva. „Je 

neoddiskutovateľnou skutočnosťou, že najvyššie pozície vo väčšine spoločenských hierarchií, 

a teda i v ekonomickej sfére, zaujímajú muži“ (Pavlík, 2005, s. 36). 

                                                 
4 Zamestnávatelia majú tendenciu klasifikovať výrobné miesta ako femínne  v prípade, že ide o prácu zlučiteľnú s tradičnou 
ženskou prácou, pre ktorú sú typické činnosti ako varenie, starostlivosť o iných, šitie... 
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V rámci horizontálnej segregácie sa ženy uplatňujú väčšinou ako zamestnankyne 

materských, základných škôl, ako zdravotné sestry. V rámci priemyslu, sústreďujú sa 

v odevnej, textilnej výrobe či potravinárstve. Po druhej svetovej vojne vzrástol počet žien 

v kanceláriách. Táto práca si vyžaduje krátke a málo nákladné vzdelanie, pričom nároky na 

správanie v tejto profesii vyhovujú tradičnej ženskej role (Oakley, 2000). 

 

2.3.2 Ženy na jednotlivých úrovniach zamestnaneckej politiky 

 

Ženy sa musia stále stretávať so stereotypným pohľadom na ich výkonnosť a to nielen 

v rámci celého trhu práce, ale i na jednotlivých úrovniach zamestnaneckej politiky. 

Spomínané stereotypy znemožňujú ženám rozvíjať a uplatňovať svoje schopnosti. Táto 

skutočnosť znamená nevýhodu nielen pre ne, ale aj pre organizáciu, v ktorej pracujú. Treba si 

uvedomiť, že ženy nie sú bezvýznamnou skupinou, ale dôležitým segmentom pracovného 

trhu. 

Už prvou sférou, v ktorej sa ženy stretávajú s diskrimináciou v rámci tejto 

problematiky je zverejňovanie ponúk zamestnania5. „Až do sedemdesiatych rokov 20. 

storočia sa usudzovalo, že mužské tvary dostatočne zastupujú takisto ženy. Že ženám nevadí 

a neškodí, keď sú nazývané mužskými tvarmi klient, lekár, psychológ. Dokonca sa tak samé 

označujú“  (Decarli Valdrová, 2004, s.14). Dnes sa rovnako často stáva, že sa v inzercii 

neuvádza tvar mužského i ženského rodu pre všetky profesie.  

Nerovnosť pohlaví v pracovnom procese sa najvýraznejšie prejavuje pri hodnotení 

zamestnancov a výške miezd. Gender je zásadný pri určovaní výšky platu, pretože muži 

a ženy nie sú rovnako odmeňovaní za výkon rovnakých prác a sú hodnotení podľa iných 

kritérií. Táto skutočnosť je pomenovaná ako duálny pracovný trh. Tento trend je udržateľný 

práve vďaka už spomínanému segregovanému pracovnému trhu (Pavlík, 2005). „Je 

charakteristické, že najvyššie rozdiely v priemernej mzde mužov a žien boli zaznamenané 

u skupín s najvyšším vzdelaním, v najvyšších pozíciách a v odvetviach, ktoré zaznamenávajú 

najdynamickejší vývoj“ (Pavlík, 2005, s. 34).  

Kateřina Machovcová (2004) uvádza, že pri odmeňovaní zamestnancov neexistujú 

jasné kritéria pre zvyšovanie platu. Táto platová bariéra sa prejavuje v snahe žien preniknúť 

                                                 
5 Ženské názvy profesií spočiatku neexistovali. Dôvod bol jednoduchý, ženy niektoré povolania, funkcie ani nevykonávali, 
ich sférou pôsobnosti totiž bola rodina. 
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do typicky mužských profesií, avšak to nie je kompenzované presunom mužov do typicky 

ženských profesií. 

Príčinou rozdielov v odmeňovaní môže byť okrem iného aj to, že vo verejnom a 

súkromnom sektore existuje rozdielna klasifikácia pracovných činností. Tak napríklad Janka 

Debrecéniová (2005) je toho názoru, že v prípade súkromného sektora neexistuje legislatívou 

vytvorený zoznam pracovných činností, podľa ktorého by sa dalo určiť, čo sa má považovať 

za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Na druhej strane legislatíva týkajúca sa 

štátnej a verejnej služby obsahuje presné triedenia pracovných činností pre stanovenie presnej 

odmeny podľa druhu vykonávaných činností a náročnosti práce. Tieto klasifikácie určujú 

podmienky spôsobilosti vykonávať jednotlivé pracovné činnosti, ako aj podmienky 

odmeňovania. Tak je teoreticky málo pravdepodobné, že sa v tomto sektore stretneme pri 

odmeňovaní s diskrimináciou na základe pohlavia. 

Spomínaná autorka (2005, s. 10) v tejto súvislosti ďalej uvádza, že „...rizikovým 

prvkom, ktorý sa môže v praxi javiť ako základ pre diskriminačné zaobchádzanie, je 

ustanovenie o osobnom príplatku, ktorý môže dosiahnuť až 100 percent základného platu a 

ktorý sa zamestnancom poskytuje na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a 

dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných 

povinností. Preto je diskriminácia pri odmeňovaní štátnych zamestnancov pravdepodobnejšia, 

ako v prípade ostatných zamestnancov v súkromnom alebo verejnom sektore. V tomto prípade 

má zamestnávateľ pomerne široký manévrovací priestor pri určovaní skutočnej výšky platu.“ 

Ďalším ukazovateľom rodovej nerovnosti medzi mužmi a ženami v zamestnaní je 

kariérny postup. Aj keď ženy a muži dosahujú zväčša rovnaký stupeň vzdelania, Harmut 

Karsten (2006, s. 130) je toho názoru, že „...v ďalších rokoch pracovnej kvalifikácie ženy 

často zaostávajú za svojimi mužskými kolegami, lebo nejdú tak cieľavedome za svojou 

kariérou.“ Márie Čermáková (1995) sa domnieva, že v rámci kariérneho postupu významnú 

úlohu zohrávajú aj neformálne sociálne vzťahy v pracovnej sfére, ktoré sa často utvárajú i vo 

voľnom čase mimo pracovnej doby. Práve tie sú jedným z najdôležitejších dôvodov retardácie 

kariérneho rastu žien. Ženy sú systematicky vylučované z neformálnych priateľských 

a mentorských sietí medzi mužmi. Tieto vzťahy významne ovplyvňujú pozíciu ženy v práci 

a status zamestnanej ženy, pretože sú pre kariérny postup kľúčové. 

 „Pre popis bariér komplikujúcich profesijný postup žien sa často používa termín 

sklenený strop“ (Decarli Valdrová, 2004, s. 32). P. Pavlík (2005) vníma sklenený strop ako 

jeden z prostriedkov diskriminácie žien pri povyšovaní. Ženy v rámci svojho zamestnania 

narážajú na neviditeľné bariéry, vďaka ktorým sa udržujú na nižších úrovniach riadenia 
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a ktoré im bránia v postupe v rámci organizácie. Sú to umelé prekážky, ktorých príčinou 

bývajú osobné predpojatosti nadriadených, no i samotný organizačný proces, v ktorom sa 

premietajú genderové stereotypy. 

Môžeme teda konštatovať, že nerovnosť na pracovnom trhu je pre mužov nielen 

výhodná, ale často ju ani nevidia, pretože nerovnosť je takmer neviditeľná pre tých, ktorí z nej 

profitujú a to je v skutočnosti jedna z jej hlavných výhod. 

 

3 SITUÁCIA ŽIEN NA SLOVENSKU 

 

3.1 Rodová nerovnosť v zamestnaní na Slovensku 

 

Reálna situácia na Slovensku nám vypovedá o tom, že najväčšie rodové rozdiely 

medzi mužmi a ženami môžeme pozorovať najmä v rámci skupiny ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva, čiže medzi pracujúcimi.  V súčasnosti môžeme povedať, že na celkovom počte 

pracujúcich sa ženy podieľajú 45 %, ale nejde o ich rovnomerné rozdelenie v rámci 

jednotlivých odvetví trhu práce (Stiegler, 2002).  

Dochádza ku koncentrácii mužov a žien v jednotlivých odvetviach, sektoroch či 

povolaniach, v dôsledku toho vznikli prefeminizované odbory a odvetvia. Štruktúra 

pracujúcich žien a mužov sa líši podľa sektora vlastníctva. Súkromný sektor bol od začiatku 

(v SR vznikol po roku 1990) viac saturovaný mužskou časťou populácie. Medzi 

zamestnancami verejného sektora je podiel žien 50,5 %. Medzi podnikateľmi zastúpenie žien 

dosahuje iba jednu štvrtinu (25,5 %). U vypomáhajúcich členov domácnosti v rodinnom 

podniku dlhodobo prevažujú ženy, čo v praxi znamená, že nie sú za túto prácu fakticky 

odmeňované (Farkašová, Kollárová, 2005). 

Jarmila Filadelfiová a Zora Bútorová (2007, s. 680) poukazujú na to, že „...ženy 

pracujú prevažne v sektore služieb6, muži sú približne rovnako rozdelení medzi služby 

a priemysel. Ženy si udržujú prevažnú prevahu v obchode a reštauračných službách, 

najvýraznejšie však prevažujú v školstve, zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, prípadne 

v peňažníctve a poisťovníctve7.“   

Najviac feminizovaným odborom v Slovenskej republike je zdravotníctvo a sociálna 

starostlivosť a školstvo. Postupný odliv mužov zo školstva, ktorý sa prejavuje už dlhšiu dobu, 
                                                 
6 Takmer 75% spomedzi všetkých zamestnaných žien (Filadelfiová, Bútorová,  2007). 
7 Podiel žien tu dosiahol dve tretiny alebo viac (tamtiež). 
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spôsobujú do značnej miery nízke mzdy. V najbližšom období sa táto tendencia 

pravdepodobne nezmení, o čom svedčí i to, že na pedagogických školách výrazne prevažujú 

dievčatá (Farkašová, Kollárová, 2005).  

Tak, ako v predchádzajúcej kapitole, týkajúcej sa všeobecného pohľadu v európskych 

krajinách, aj teraz upriamime našu pozornosť na výšku miezd konkrétne na slovenskom trhu. 

Súhlasne ako v ostatných členských štátoch Európskej únie, aj na Slovensku sa priemerné 

mzdy mužov a žien dlhodobo odlišujú. Odlišnosť výšky miezd sa prejavuje nie len pri 

celkovom porovnaní hodinových či mesačných miezd, ale aj v rámci vekových 

a vzdelanostných kategórií pracujúcich alebo v rámci jednotlivých typov povolaní (graf č. 1). 

V roku 2005 dosiahla priemerná mesačná mzda mužov 21 341 Sk, pričom ženy zarábali až 

o 6 000 Sk menej (Filadelfiová, Bútorová, 2007). 

  Katarína Farkašová a Henrieta Kollárová (2005) zastávajú názor, že ženy majú nižšiu 

mzdu aj v každej vzdelanostnej kategórii. S rastom vzdelania sa disproporcia neznižuje, 

naopak – za posledných pár rokov sa práve v skupine vysokoškolákov prejavuje medzi 

ženami a mužmi najväčší rozdiel. Rozdiely v tomto prípade môžu byť ovplyvnené iným 

pracovným zaradením mužov a žien (viac mužov v riadiacich pozíciách a v súkromnom 

sektore, kde sú mzdy všeobecne vyššie), a môže sa tu tiež odrážať vyššia ochota žien 

pracovať na miestach s nižšou kvalifikáciou, čo v neposlednom rade súvisí s tradičnou 

ženskou socializáciou v našej spoločnosti. Rovnako autorky tvrdia, že rozdiely v príjmoch 

začínajú byť najintenzívnejšie po 25. roku (o 30 %). So zvyšujúcim vekom sa muži dokážu 

ľahšie prepracovať do vyšších pozícií a k lepšie plateným zamestnaniam. S rastúcim vekom 

sa rozdiely ešte prehlbujú. Dôležité je spomenúť, že „...muži dominujú okrem iného aj 

v najvyššej triede zamestnaní. Medzi zákonodarcami, vedúcimi a riadiacimi pracovníkmi 

tvoria približne dve tretiny muži a iba jednu tretinu ženy“ (Filadelfiová, Bútorová, 2007, s. 

681).  

3.2.1 Strategické dokumenty 

 

Z tohto vyplýva, že Európska únia sa snaží dosiahnuť rovnaký prístup, zodpovednosť 

a príležitosti žien a mužov. Tieto otázky je na základe svojho členstva v Európskej únii 

povinná riešiť aj Slovenská republika. Je však potrebné uvedomiť si, že len samotné prijatie 

určitých smerníc neznamená efektívnu implementáciu do reálneho života. Z tohto dôvodu 

Slovenská republika prijala niekoľko dokumentov a princíp rodovej rovnosti sa stal súčasťou 

aj niektorých zákonov. 
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K prvým dokumentom zaoberajúcim sa rodovou rovnosťou na Slovensku patrí 

Národný akčný plán pre ženy v Slovenskej republike (Akčný plán).  

Tento dokument bol schválený v roku 1997. Akčný plán prijala vláda na základe Pekinskej 

deklarácie a Akčnej platformy. „Má skôr podobu deklarácie vlády týkajúcej sa priorít 

v oblasti rovnosti žien a mužov než detailne vypracovaného koncepčného dokumentu s jasne 

zadefinovanými úlohami a zodpovednosťami jednotlivých aktérov“ (Debrecéniová, 

Očenášová, 2005, s. 68). Rovnako tieto autorky (tamtiež) tvrdia, že namiesto snahy definovať 

a eliminovať najzávažnejšie problémy, ktoré vo všeobecnosti bránia ženám plne 

a rovnoprávne využívať svoje práva sa zaoberá iba čiastkovými problémami. Neuvádza 

potrebu eliminovať rodové stereotypy, ale skôr je to len snaha zlepšiť situáciu žien.  

Ďalším dokumentom staršieho dáta zaoberajúci sa touto problematikou je Koncepcia 

rovnosti príležitostí žien a mužov Slovenskej republiky (2001). Podľa Janky Debrecéniovej 

a Zuzany Očenášovej (2005) koncepcia zdôrazňuje, že rovnosť príležitostí je neoddeliteľnou 

súčasťou ľudských práv, kladie dôraz na zapojenie sa celej spoločnosti do zavádzania nových  

efektívnych inštitucionálnych mechanizmov princípu rovnosti príležitostí do praxe a rovnako 

odmieta aj kvalifikovať rodovú rovnosť ako „ženský problém“8.  

My sa prikláňame k názoru J. Filadelfiovej a Z. Bútorovej (2007, s. 696), že tieto 

strategické materiály sú spravidla „...poznačené formálnym prístupom jednotlivých rezortov 

a nedostatočnou politickou vôľou presadzovať reálne zmeny. Nesplnenie úloh nemá nijaké 

konzekvencie. Na hodnotiace správy nenadväzuje žiadna aktualizácia cieľov a opatrení. 

Mnohé zo stanovených úloh sú zastarané a nezodpovedajú aktuálnej situácii“.   

Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.) v článku 6  základných zásad deklaruje, že 

„...ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, 

odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám sa 

zabezpečujú pracovné podmienky umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich 

fyziologické predpoklady  a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a ženám 

a mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti  pri výchove detí a starostlivosti o ne.“ 

Ďalším zákonom zaoberajúcimi sa rovnosťou príležitostí je aj Zákon č. 365/2004 Z.z. 

o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

(Antidiskriminačný zákon). Viacerých aspektov rodovej rovnosti sa dotýka aj zákon o rodine. 

                                                 
8 Cieľom Koncepcie je „načrtnúť strategické kroky pre komplexné, t.j. legislatívne a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti, 
najmä v troch prioritných oblastiach, kde sa nerovnosť žien a mužov prejavuje najvypuklejšie: trh práce, verejný život 
a rodina – zosúladenie rodinného a pracovného života“ (Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov).   
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Na margo tejto témy by sme chceli ešte spomenúť, že Slovenská republika aj naďalej 

pracuje na riešení tejto problematiky. Tak napríklad bol 01. januára 2008 vytvorený jeden 

z poradných orgánov vlády, Exekutívny výbor Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú 

rovnosť. Existuje a funguje aj Stála komisia pre rodovú rovnosť pri Národnej rade. Rovnako 

je v štádiu vypracovávania aj dokument s názvom Národná stratégia rodovej rovnosti pre 

roky 2009 – 2013.  

 

ZÁVER 

 

Preštudovaním a uvedením viacerých publikácií sme dospeli k záveru, že napriek 

snahe Európskej únie neustále zlepšovať situáciu v rodovej rovnosti aj v oblasti trhu práce, 

rôznymi už spomínanými dokumentmi a nariadeniami, sa stále objavujú nedostatky. 

Kľúčovým problémom ochrany práv žien na Slovensku, podľa niektorých autorov/autoriek, je 

nedostatočná legislatíva, ale hlavne nedostatočné uplatňovanie existujúcich legislatívnych 

noriem.  

Zaujímavosťou je, že bankovníctvo je odvetvím, v rámci ktorého dominujú ženy nad 

mužmi, a zároveň sa prejavuje aj vysokými mzdami. No paradoxom v tomto prípade je, že 

toto odvetvie sa okrem vysokých miezd vyznačuje aj vysokými rozdielmi v mzdách. Práve to 

zaujalo našu pozornosť a v snahe začať sa orientovať v praxi a získať prvé skúsenosti 

s realizáciou prieskumu, sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na danú tému. Rozhovory sme 

realizovali s dvoma ženami v strednom veku s vysokoškolským vzdelaním, zastávajúce post 

na jednej z úrovní manažmentu organizácie, v rámci tejto oblasti národného hospodárstva. 

Išlo o pološtandardizovaný rozhovor a použili sme otvorené otázky. Respondentky boli 

ochotné s nami spolupracovať a odpovedať na jednotlivé otázky. Tie sa týkali ich postupného 

uplatnenia sa v rámci daného pracovného miesta a ich ďalších ambícií v zamestnaní. Práve na 

základe týchto otázok sme poodhalili isté skutočnosti. Jednou z nich bolo okrem iného aj to, 

že v myslení daných respondentiek sú zakotvené mýty a stereotypy týkajúce sa rodovej roly 

ženy a muža9. Vďaka týmto rozhovorom sme mali možnosť vyskúšať si spôsob formulovania 

a kladenia otázok a získali sme zároveň mnoho ďalších skúseností. 

Práve aj na základe zistených skutočností prostredníctvom rozhovorov, môžeme 

odpovedať na otázku, ktorú sme si položili v úvode tejto práce10. Myslíme si, že v našich 

                                                 
9 Respondentky nezávisle od seba vyjadrili, že „...daná pracovná pozícia je vyhovujúca a vhodnejšia pre ženy, pretože si 
vyžaduje typické ženské vlastnosti“ 

10 „Stretávame sa  aj v súčasnosti s presadzovaním takéhoto modelu, zotrváva tento model aj naďalej?“ 
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podmienkach je v zmýšľaní ľudí stále zakotvená predstava takého postavenia ženy 

v spoločnosti, aké zastávala v minulosti, t.j. aj keď je žena zamestnaná, mala by viac 

inklinovať k role matky, ktorej prislúcha emocionalita, závislosť, či orientácia na rodinu.    

Téme znevýhodňovania žien sme sa venovali už v minulosti a je to pre nás oblasť, 

ktorej by sme chceli venovať svoj čas aj naďalej. Ide o problematiku, ktorá je nielen 

zaujímavá, ale zároveň poukazuje na nevyhnutnú potrebu ju riešiť, lebo tak, ako to už raz 

niekto povedal: „trh práce bez žien je ako človek bez jednej ruky“.   
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