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Úvod
Radikálna zmena spoločenských pomerov po roku 1989 spojená s celkovou
demokratizáciou spoločenského systému si vyžiadala formulovať princípy ekonomickej
a sociálnej politiky Slovenskej republiky na úplne nových základoch. Jednou z
najcitlivejšie reagujúcich skupín bola sociálna skupina žien. Práva žien sú chápané ako
neoddeliteľná súčasť ľudských a občianskych práv.
Každý v SR má Ústavou a ďalšími právnymi normami zabezpečené právo na prácu a
slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na
ochranu proti nezamestnanosti, na vzdelanie, na zdravie atď. Každému je garantované
právo na rovnaké postupy v práci a právo na zamestnanie bez ohľadu na rod. Tieto
práva prislúchajú bez obmedzenia a diskriminácie. Napriek tomu existuje rozpor medzi
deklarovanými normami a ich skutočným realizovaním v praktickom živote.
S uspokojením možno konštatovať, že vývoj riešenia problematiky žien bol kladne
ovplyvnený procesom po 4. svetovej konferencii o ženách v Pekingu, o čom svedčí vznik a
upevnenie pozícií inštitucionálnych mechanizmov pre problematiku rodov. Napriek tomu v
bežnom vedomí veľkej časti slovenskej populácie ešte pretrváva tradičné chápanie roly ženy a
muža v rodine, v zamestnaní a v spoločnosti, čo výrazne sťažuje presadzovanie princípov
rovnosti príležitostí a nediskrimináciu „de facto“.
Dôležitou výzvou pre inštitucionálne zabezpečenie rovnosti príležitostí v najbližších rokoch
ostane právne naplnenie týchto uvedených princípov, ako aj etablovanie základných princípov
mainstreamingu na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.

1. Ženy a ekonomika
1.1. Populácia podľa pohlavia
K 31. 12. 1998 mala SR 5 393 382 obyvateľov. Hustota
obyvateľstva bola 109,9 obyvateľa na km2. Hlavné mesto Bratislava malo k 31. 12. 1998 452
288 tis. obyvateľov.
V priebehu roku 1998 bol celkový prírastok obyvateľstva 5,7 tis. Prirodzený prírastok bol 4,4
tis. osôb a zahraničnou migráciou získala SR 1,3 tis. osôb. K 31. 12. 1998 tvorili ženy 51,4 %
populácie. Na 1 000 žien pripadalo 947 mužov.
V produktívnej časti populácie sú ženy v menšine tvoria 48,1 %, v rámci poproduktívnej t. j.
dôchodkovej skupiny dosahujú 65,5 % podiel. Diferencia je spôsobená legislatívnou úpravou,
ktorá umožňuje ženám skorší odchod do dôchodku a biologickým vekom, ktorý spôsobuje
nevyrovnanú rodovú štruktúru. Prevaha žien sa s pribúdajúcim vekom zvyšuje. Stredná dĺžka
života súvisiaca s očakávaným vekom dožitia pri narodení v roku 1998 u mužov poklesla na
68,6 roku (oproti roku 1997 poklesla o 0,3 bodu) u žien 76,7 roka zostala na úrovni roku
1997. Index starnutia v roku 1994 bol 76,3 a v roku 1998 87,1.
1.2. Podiel žien na celku pracujúcich

Vysoká zamestnanosť žien bola v minulosti súčasťou spôsobu života a hodnotových orientácií
slovenskej populácie. Ženy mali nielen právo ale aj povinnosť pracovať a bol propagovaný
obraz pracovne angažovanej ženy. Príjem ženy zo zamestnania bol dôležitý aj z hľadiska
domáceho rozpočtu vychádzajúceho z dvojpríjmového modelu rodiny.
Od roku 1990 sa pracovná aktivita žien začala pomaly znižovať a v roku 1997 to už bolo
menej ako polovica žien. Miera ekonomickej aktivity žien a mužov sa znižovala. U žien bol
pokles dynamickejší.
V roku 1998 bol v SR podľa Výberového zisťovania pracovných síl ŠÚ SR počet pracujúcich
2 198,6 tis. osôb. Z tohto počtu bolo 988,2 tis. žien a 1210,4 tis. mužov. Pokles zamestnanosti
bol zaznamenaný vo všetkých vekových skupinách. Najvýznamnejší pokles bol zaznamenaný
u vekovej skupiny 15 - 19 ročných a 20 - 24 ročných.
Medziročný rast zamestnanosti bol zaznamenaný vo vekových skupinách 45 - 49 ročných a
vo vekovej skupine nad 60 rokov.
K 30. 6. 1999 bolo v SR 2 527,4 tis. ekonomicky aktívnych osôb. Úroveň ekonomickej
aktivity obyvateľstva dosiahla 59,4 %, pričom viac u mužov
67,9 % ako u žien 51,6 %. Na trhu práce sa nezúčastnilo 40,6 % osôb. Najpočetnejšou
skupinou boli dôchodcovia 59,6 % a študenti a učni 24,9 %.
1.3. Štruktúra zamestnanosti
V štruktúre podľa odvetví si najväčší podiel na zamestnanosti udržujú odvetvia priemyslu t. j.
30,3 % a to hlavne priemyselná výroba 26,5 %. Oproti roku 1997 sa počet zamestnaných v
priemysle znížil o 9,5 tis. osôb. Štruktúra zamestnanosti žien a mužov podľa odvetví sa
výrazne odlišuje. Ženskými odvetviami sa stali ľahký priemysel, obchod, reštauračné služby,
ale hlave školstvo, zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie. Tieto tri sa dajú charakterizovať
ako feminizované. Ženy majú dvojnásobne vyššie zastúpenie ako v celkovej skladbe odvetví
národného hospodárstva sú to tzv. „mäkké“ odvetvia so ženskou dominanciou.
V súkromnom sektore je ešte výrazne nižší podiel žien na celku pracujúcich. Súkromný sektor
zostáva doménou mužov. Ženy tvoria 35 %. Najvýraznejší pokles v neprospech žien bol
zaznamenaný v roku 1994 v súvislosti so zmenami v legislatíve dotýkajúcej sa živnostníkov.
1.4. Vzdelanostná úroveň
Vláda SR považuje vzdelanie za strategický artikel. Konkurencieschopnosť Slovenska závisí
od vzdelaných a odborne kvalifikovaných ľudí. Právo na vzdelanie, právo na slobodnú voľbu
povolania a prípravy naň sú zaručené ústavou a to bez rozdielu pohlavia.
Školský systém je postavený na povinnej školskej dochádzke do 15.rokov veku dieťaťa.
Gramotnosť obyvateľstva sa sleduje v rámci sčítania ľudu. Podľa posledných údajov z roku
1991 bola gramotnosť obyvateľstva 99 %. Negramotnosť sa začína objavovať iba v rómskom
etniku v jeho ženskej časti. Školský zákon a zákon o vysokých školách umožňujú
rovnoprávnosť a nediskrimináciu.

Kombinovaná miera zápisu na školy I., II., III. stupňa je sledovaná v rámci špeciálnych
štatistických ukazovateľov a používa sa pri stanovení indexu ľudského rozvoja (HDI), SR v
roku 1996 s hodnotou 0,887 dosiahla 42 miesto medzi 174 krajinami sveta a je považovaná za
krajinu s vysokým štandardom vývoja.
Pri voľbe povolania prevláda záujem a želanie rodičov a nie trh práce. Trh vzdelávania a trh
práce ostávajú naďalej izolované. Oproti malým, hospodársky vyspelým krajinám, je na
Slovensku nadpriemerný podiel stredoškolsky vzdelaného obyvateľstva so signifikantne
vyšším podielom žien s úplným stredným odborným vzdelaním. Podiel vysokoškolsky
vzdelaných je však nižší ako v týchto krajinách.
V roku 1994 v dennom štúdiu na VŠ študovalo 66 900 študentov. Z tohto počtu bolo 32 067
žien a 34 833 mužov. V štúdiu popri zamestnaní 8 279, z toho
5 221 žien a 3 058. V postgraduálnom štúdiu 161, z toho 76 žien a 85 mužov. V roku 1998 sa
počet študentov zvýšil v dennom štúdiu na 85 742, z toho 41 641 žien a 44 101 mužov, v
štúdiu popri zamestnaní na 23 590 z toho 14 224 žien a
9 366 mužov. V doktorandskom štúdiu sa počet zvýšil na 6 452 z toho 2 585 žien a 3 867
mužov.
Ženy prejavujú oveľa vyšší záujem o zvyšovanie kvalifikácie ako muži. Možno konštatovať,
že vzdelanostná štruktúra ženskej pracovnej sily je porovnateľná s Európskou úniou. Pri
posudzovaní adekvátnosti vzdelanostnej úrovne je potrebné brať do úvahy absorbčnú
schopnosť ekonomiky SR a hospodársku vyspelosť krajiny.
Z hľadiska štruktúry zamestnanosti podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v roku 1998
najväčší podiel mali pracujúci vyučení 32,9 %, pričom podiel tejto skupiny na celkovom
počte zamestnaných v porovnaní s rokom 1997 sa zvýšil najviac a to o 1,6 percentuálneho
bodu z 31,3 %. Ďalej to bola skupina pracujúcich s úplným stredným odborným vzdelaním
27,8 %. Oproti roku 1997 sa ich podiel znížil o 1,3 percentuálneho bodu. Výrazne sa znížil aj
podiel zamestnaných so základným vzdelaním z 10,4 % v roku 1997 na 9 % v roku 1998.
1.5. Diferencie v príjmoch
Priemerné mesačné mzdy podľa odvetví sú v tzv. mäkkých odvetviach charakterizované
nižšou mzdou na úrovni alebo pod úrovňou priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Sú tu
výrazne nižšie zárobky, narastá migrácia pracovníčok a rapídne klesá spoločenská prestíž a
spoločenský status týchto povolaní. Rovnaká mzda za rovnakú prácu a prácu rovnakej
hodnoty je právne garantovaná. Existuje diskrepancia medzi formálnou rovnosťou a reálnou
nerovnosťou. Pretrváva diskriminácia v oceňovaní práce žien. Na základe výsledkov
výberového zisťovania o štruktúre miezd zamestnancov v SR podľa povolania, veku a
vzdelania organizovaného ŠÚ SR sa ukazujú výrazné disproporcie v mzdách mužov a žien.
Aj pri jednotne platných tarifných a mzdových predpisoch priemerné mesačné mzdy žien
zaostávali napr. v roku 1997 za priemernými mzdami mužov o 21,5 %, čo v absolútnom
vyjadrení predstavovalo 2 409 Sk. Rozdiely vyplývali predovšetkým z rozdielneho
pracovného zaradenia, v ktorom vyšší počet žien pracuje v administratívnych funkciách a
muži sú vo vedúcich a vyšších funkciách. Z ďalších príčin nižších príjmov žien to bola práca
nadčas, v nočných smenách a nepretržitých prevádzkach, kde pracujú prevažne muži, pretože
ženy musia zabezpečovať potreby rodiny. Do určitej miery odlišnosti vyplývajú z nesprávne

aplikovanej mzdovej praxe. Muži sú zaraďovaní do vyšších tried a dostávajú vyššie odmeny z
dôvodu, že sú živiteľmi rodín.
V posledných rokoch sa začala skúmať neplatená práca žien v domácnosti, ktorá sa zatiaľ
nevykazuje v hrubom domácom produkte aj keď podľa odhadov by mohla tvoriť takmer 60
%.
1.6. Nezamestnanosť
Do roku 1989 bola na Slovensku plná zamestnanosť a existovala iba skrytá nezamestnanosť či
prezamestnanosť. Nezamestnanosť je novým javom na trhu práce. Rast nezamestnanosti bol v
roku 1998 intenzívnejší ako v roku 1997. Priemerná miera nezamestnanosti dosiahla v roku
1998 podľa Výberového zisťovania pracovných síl ŠÚ SR 12,5 % (11,9 % mužov a 13,2 %
žien). Priemerne bolo 317,1 tis. nezamestnaných. Nezamestnané ženy tvorili v priemere 149,6
tis. osôb, muži 167,5 tis.
Vývoj nezamestnanosti bol ovplyvňovaný rastúcim zdrojom pracovných síl v dôsledku
demografického vývoja a poklesom zamestnanosti. Veľké podniky aj malé podnikateľské
subjekty sa nachádzajú v dlhodobej platobnej neschopnosti. Majú vysoké pohľadávky,
inovujú výrobné programy čo sa prejavuje prepúšťaním zamestnancov hlavne vyššieho veku a
s nižším stupňom vzdelania.
Pokles voľných pracovných miest, ktoré evidujú okresné úrady práce oproti roku 1997 sa
znížil o 4,5 % na 100 evidovaných nezamestnaných pripadalo 5 voľných pracovných miest.
Vo vekovej štruktúre nenastali zmeny oproti predchádzajúcim nárastom skupiny evidovaných
nezamestnaných vo veku 20 - 24 rokov. V roku 1998 bol podiel dlhodobo nezamestnaných na
celkovom počte nezamestnaných 38,4 %. Mladí ľudia vo veku 15 - 29 rokov tvoria
najpočetnejšiu skupinu vo vekovej štruktúre evidovaných na ÚP.
Podiel žien na celkovej nezamestnanosti sa pohybuje okolo 50 %, v roku 1998 to bolo 46,8 %.
Nezamestnanosť je u žien o 1 až 1,5 bodu vyššia ako u mužov. Nezamestnanosť je prevažne
dlhodobá bez podpory v nezamestnanosti, často riešená jednou z foriem sociálnej pomoci.
Mierne zvýšené je percento vo vekovej štruktúre 30 - 35 rokov o necelé 2 % oproti mužom. V
podsúboroch muži a ženy sa prejavili výraznejšie rozdiely vo vzdelaní. V podsúbore žien
majú najvyšší podiel stredoškoláčky (35 %) všetkých nezamestnaných žien. Podiel
vysokoškolákov je rovnaký u žien aj mužov t. j. 3%. V podsúbore mužov prevažujú vyučení
31,3 %.
1.7. Rekvalifikácie
Tento dôležitý nástroj aktívnej politiky trhu práce mal v roku 1998 klesajúcu tendenciu. Bolo
vyplatených 166 955 tis. Sk. Mesačne priemerne ukončilo rekvalifikáciu 1 677 osôb z toho
bolo mužov 556 a 1 121 žien (v roku 1997 ukončilo rekvalifikáciu 2 762 žien). Možno
konštatovať, že počet rekvalifikovaných žien je dlhodobo výrazne vyšší ako počet mužov.
1.8. Podpora v nezamestnanosti
Priemerná výška vyplatenej podpory v nezamestnanosti v roku 1998 dosiahla 3 193 Sk. Na
podporu v nezamestnanosti vyplatil Národný úrad práce v roku 1998 3 927,2 mil. Sk a
realizoval odvod poistného v sume 1 557,5 mil. Sk za nezamestnaných poberajúcich podporu

v nezamestnanosti na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie. Doba trvania poberania
podpory bola 5,4 mesiacov. Priemerná výška priznanej podpory v nezamestnanosti v roku
1998, ktorá bola vypočítaná z priemerného vymeriavacieho základu, z ktorého občan platil
príspevok na poistenie v nezamestnanosti za posledné tri mesiace v posledných troch rokoch
pred jeho zaradením do evidencie nezamestnaných bola u žien nižšia 3 478 Sk ako u mužov 3
771 Sk.
1.9. Sociálne zabezpečenie
Systém sociálneho zabezpečenia sa v roku 1998 realizoval prostredníctvom
nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnej sociálnej podpory a
sociálnej starostlivosti (sociálnej pomoci).
V dôchodkovom zabezpečení sa zaviedol režim pravidelného zvyšovania dôchodkov za
účelom dosiahnutia súladu kvality života dôchodcov s ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.
Pretrváva nepriaznivá tendencia vo vývoji úrovne priemernej výšky starobného dôchodku k
priemernej mzde v hospodárstve SR.
Podľa v súčasnosti platného zákona, dôchodkový vek ako jedna z podmienok nároku na
starobný dôchodok je rozdielne ustanovený pre mužov a pre ženy. Nárok na starobný
dôchodok u mužov vzniká dovŕšením 60. roku veku, u žien sa zohľadňuje počet vychovaných
detí a je ustanovený od 53 rokov do 57 rokov. Pripravuje sa legislatívna úprava zosúladenia
dôchodkového veku žien a mužov. Verejná mienka nie je podľa výskumov naklonená k
predlžovaniu odchodu do dôchodku u žien.
Disproporcia v mzdách mužov a žien sa následne odráža vo výške poberaného dôchodku,
ktorý je u žien nižší aj keď v zákonom taxatívne vymedzených situáciách existuje možnosť
jeho čiastočnej kompenzácie vdovským dôchodkom. S procesom feminizácie staroby súvisia
a zmeny, ktoré bude potrebné vykonať v sociálnom zabezpečení, aby sa predišlo feminizácii
chudoby.
Výdavky na systémové dávky nemocenského poistenia (nemocenské, podpora pri ošetrovaní
člena rodiny, peňažná pomoc v materstve a vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve)
vzrástli oproti roku 1989 o 114,98 %. V roku 1998 predstavovali 8, 973,8 mil. Sk.

2. Inštitucionálne mechanizmy na zabezpečenie rozvoja žien
2.1. Národné inštitúcie
Zmeny po roku 1989 si vyžiadali zmeny formálnych a neformálnych inštitucionálnych
rámcov zabezpečujúcich život v spoločnosti. Formálne inštitúty akými sú Ústava a ostatné
zákony, si už v súčasnosti vyžadujú ďalšie zmeny t. j. ich rekodifikáciu. Ako nevyhnutná sa
javí predovšetkým zmena neformálnych inštitútov, akými sú morálne hodnoty, správanie,
postoje atď.
Pre inštitucionálne zabezpečenie zmeny postavenia žien bol v marci 1996 zriadený
Koordinačný výbor pre problematiku žien (KVPŽ) ako poradný, iniciatívny a koordinačný
orgán vlády SR na presadzovanie záujmov a potrieb žien v spoločnosti. Členmi KVPŽ sa stali

zástupcovia vlády, NR SR, mimovládnych ženských organizácií, odborov, orgánov miestnej
samosprávy, vybraných ústredných orgánov štátnej správy, výskumných inštitúcií, cirkví a
expertov zaoberajúcou sa problematikou žien, rodín, detí a mládeže.
Dohodou medzi vládou SR a Rozvojovým programom OSN (UNDP) vzniklo v roku 1997
Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov ako informačné, dokumentačné a
koordinačné centrum, ktorého hlavnou úlohou je vytvárať kontakty medzi zahraničnými a
domácimi mimovládnymi organizáciami.
Ďalším krokom v inštitucionálnom zabezpečení problematiky bolo od
1. 2. 1999 zriadenie odboru rovnosti príležitostí zaradeného v štruktúre MPSVR SR do sekcie
rodinnej politiky (spolu s odborom štátnej rodinnej politiky a odborom sociálno-právnej
ochrany). V náplni práce odboru rovnosti príležitostí je spolupodieľanie sa na rekodifikácii
platných právnych noriem, návrhy legislatívnych úprav Trestného zákona, návrhy
trestnoprávnych postihov domáceho násilia, obchodovania so ženami a rozšírenie definície
znásilnenia, implementácia právneho systému Európskej únie do právneho systému SR,
analyzovať existujúce medzinárodné dohovory a dokumenty v oblasti rovnosti príležitostí a v
prípade, že k nim SR doteraz nepristúpila, navrhnúť ich ratifikáciu, plniť úlohu správneho
orgánu pri rozhodovaní o odvolaniach občanov v oblasti rovnosti príležitostí, koordinovať
spoločný postup štátnych orgánov (ministerstiev) pri uplatňovaní princípu rovnosti pohlaví,
zabezpečovať školenia a vzdelávanie v oblasti rovnosti príležitostí pre pracovníkov nižších
orgánov štátnej správy (KÚ, OÚ) a samosprávy, vytvoriť tím dobrovoľných
spolupracovníkov z týchto orgánov a snažiť sa o ich profesionalizáciu v budúcnosti,
spolupracovať pri príprave Národnej správy o stave rodiny a odbor bude participovať aj na
projektoch Phare.
Odbor rovnosti príležitostí pripravuje v roku 1999 Koncepciu rovnosti príležitostí a v
strednodobej perspektíve do roku 2005 plánuje vypracovať Návrh zákona o rovnosti
príležitostí.
2.2. Postavenie žien v spoločnosti a Národný akčný plán pre ženy
Formálne deklarovaná rovnoprávnosť žien a mužov v predchádzajúcom období reálne
nefungovala. Postavenie žien sa za posledných desať rokov v mnohom zmenilo v negatívnom
ale aj v pozitívnom smere. V SR sa postavenie žien nevníma ako lakmusový papier
demokracie.
Národný akčný plán pre ženy v SR vypracoval Koordinačný výbor pre problematiku žien v
roku 1997 ako hlavným programovým dokumentom s časovým horizontom na 10 rokov. Bolo
vybraných osem prioritných oblastí na ktoré je potrebné v nasledujúcom období sústrediť
pozornosť: realizovať v praxi v právnom systéme zakotvené rovnoprávne postavenie ženy v
rodine, v zamestnaní a spoločnosti, vytvárať priestor pre osobnú voľbu rozvojových životných
stratégií žien v rodine, v zamestnaní a spoločnosti, vytvárať podmienky pre odstránenie
ekonomických znevýhodnení, ktoré môžu viesť ku hmotnej núdzi žien, formovať verejnú
mienku v rešpektovaní rovnoprávnosti žien a mužov, vytvárať podmienky pre ochranu a
posilnenie zdravia žien, vytvárať podmienky pre elimináciu násilia na ženách, vytvárať
podmienky pre rozvoj osobnosti a pracovné uplatnenie žien s menšími rozvojovými šancami
(ako napr. ženy žijúce na vidieku, ženy rómskeho etnika, nezamestnané ženy, ženy
nedostatočne pripravené na svoju materskú rolu, ženy so zdravotným postihnutím),

podporovať činnosť organizácií zameraných na podporu a rozvoj žien na národnej i
medzinárodnej úrovni.
Úlohy Národného akčného plánu pre ženy v SR rozpracovali jednotlivé ministerstvá, ostatné
ústredné orgány štátnej správy a krajské úrady v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.
KVPŽ pripravil Východiskovú správu SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien (CEDAW), ktorá bola obhajovaná 23. - 30. 6. 1998 v New Yorku.
2.3. Opatrenia na podporu zdravia žien
V rámci štátnej rodinnej politiky sa vláda SR zaviazala aplikovať ucelený systém nepriamych
opatrení na podporu pôrodnosti a zdravého vývoja populácie vrátane sociálnych a
výchovných opatrení.
Medzi zdravotnícke programy zamerané na ženy a dievčatá patria nasledujúce. Národný
program podpory zdravia, Medzinárodný vzdelávací program pod názvom Multidisciplinárny
prístup k problematike karcinómu prsníka v spolupráci s nadáciou Project HOPE, ďalším
programom je NEDA (Nedostatok estrogénov a menopauza), nasledujú pohybové kurzy pre
ženy a projekt Príprava rómskych žiačok na manželstvo a rodičovstvo.
Medzi ďalšie projekty realizované s WHO patrí projekt Kvalita v perinatálnej starostlivosti a
Baby friendly hospitals.
Úmrtnosť v členení podľa príčin úmrtnosti na 100 000 obyvateľov bola najvyššia v diagnóze
choroby obehovej sústavy (v roku 1998 563,90 u žien a 538,39 u mužov ) a na druhom mieste
v príčinách úmrtnosti boli nádorové ochorenia (v roku 1998 u žien 176,39 a u mužov 280,29).
Chorobnosť na HIV/AIDS u občanov SR z počtu 11 (9 mužov a 2 ženy) a kumulatívneho
počtu 38 v roku 1994 v nasledujúcich rokoch klesala a v roku 1998 bolo zaznamenaných opäť
11 prípadov (10 mužov a 1 žena) a kumulatívny počet 69.
V psychiatrických ambulanciách bolo evidovaných pre syndróm závislosti od alkoholu v roku
1998 28 962 mužov a 8 557 žien. Z drogovo závislých pacientov bolo v roku 1998
zaevidovaných 1 629 mužov a 570 žien.
Vyššia úmrtnosť mužov ako žien sa ukazuje vo všetkých vekových kategóriách tak v
relatívnych ako aj v absolútnych ukazovateľoch. Celková úmrtnosť bola v roku 1998 9,9 (z
toho muži 10,3 a ženy 9,4). Hrubá miera úmrtnosti bola 9,9.

3. Rodina, ženy a násilie
3.1. Ženy a muži podľa rodinného statusu
Mimoriadnou silou slovenskej spoločnosti je rodina, jej vnútorná solidarita, schopnosť
uskromniť sa a hľadať vnútorné riešenia problémov. V SR existuje štandardná rodinná
politika. Rodina je chápaná ako základná jednotka spoločnosti založená na manželstve ako
rovnoprávnom zväzku muža a ženy. 80 % ľudí žije na Slovensku v nejakej forme rodiny,
zvyšok je osamelo žijúcich a asi 0,4 % žije v nerodinnej forme domácností.

Rozdiely v štruktúre žien a mužov sú spôsobené početnou prevahou mužov v mladších
vekových ročníkoch, vyšším vekom vstupu do manželstva, vyššou opakovanou sobášnosťou a
dlhodobo vyššou úmrtnosťou mužov.
Rozdiely vo vekovej skladbe žien a mužov sa odrážajú v posunutej štruktúre podľa rodinného
stavu a to najvýznamnejšie v zastúpení ovdovených. V posledných rokoch je podiel
ovdovených žien takmer 5,5 násobne vyšší ako podiel ovdovených mužov.
Ostatné rodinné statusy nevykazujú až také veľké rozdiely. Dlhodobo je v celkovej štruktúre
obyvateľov SR viac slobodných mužov ako slobodných žien. V rámci mužskej časti
populácie je zastúpenie slobodných o 8 % vyššie.
U žien je mierne zvýšený podiel rozvedených a to o 1,2 %. Počty vydatých a ženatých sú
takmer vyrovnané. Absolútne hodnoty sú rozdielne iba v prípadoch manželstiev s cudzími
štátnymi príslušníkmi.
V posledných rokoch sa mierne zvyšuje zastúpenie slobodných a rozvedených a to tak žien
ako aj mužov. Klesá počet žijúcich v manželstve.
3.2. Sobášnosť a rozvodovosť
Slovensko má jednu z najnižších mier rozvodovosti v Európe. Pokles hrubej miery
rozvodovosti na 1,73 rozvodov na 1 000 obyvateľov v roku 1998 signalizuje istú stabilizáciu
tohto demografického javu. Postupne narastá vek žien pri uzatváraní prvého sobáša z 21,3 v
roku 1994 na 22,7 v roku 1998 a u mužov v uvedenom období z 23,8 na 25,2.
3.3. Príjmová situácia domácností
Väčšina dospelých žien a mužov žije prevažne v rodinách. Podiel rodín sa iba mierne znižuje
a mierne sa zvyšuje počet osamelých jednotlivcov. V skladbe domácností podľa Sčítania ľudí,
domov a bytov v roku 1991 tvorili domácnosti rodinného typu 77,8 % všetkých domácností z
toho 86,6 % tvorili úplné rodinné domácnosti a 13,4 % pripadalo na neúplné tzv.
jednorodičovské rodiny.
Vývoj úrovne spotrebiteľských cien, tovarov a služieb sa citeľne odrazil na raste životných
nákladov domácností, ktoré stanovuje Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom
indexu životných nákladov pre sociálne skupiny domácností zamestnancov, dôchodcov ako aj
pre rodiny zamestnancov s deťmi v nadväznosti na štruktúru ich spotrebiteľského koša.
V porovnaní s rokom 1989 vzrástli životné náklady v úhrne domácností o viac ako
dvaapolnásobok t. j. o 260,4 %, pričom v domácnostiach dôchodcov možno konštatovať
miernejšiu dynamiku rastu t. j. o 246,1 %. V domácnostiach zamestnancov vzrástli životné
náklady dvojnásobne.
Z údajov štatistiky rodinných účtov Štatistického úradu SR vyplýva, že priemerný čistý
mesačný príjem na člena domácnosti bol v roku 1998 5 013 Sk. V porovnaní s rokom 1997
vzrástol o 7,8 %. Index nominálneho čistého príjmu na osobu v úhrne domácností má od roku
1989 rastový trend. V roku 1998 bol zaznamenaný nárast od roku 1989 o 179,7 %. Reálna
hodnota čistého mesačného príjmu domácností začala mierne stúpať od roku 1995. V roku
1998 dosiahla úroveň 22,4 % v porovnaní s rokom 1989.

3.4. Ženy a násilie
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny uvádza, že ženy považujú za svoje najväčšie
problémy nedostatočné finančné zabezpečenie a stupeň násilia, ktorému sú ženy vystavené.
Doposiaľ nie je vytvorená špeciálna legislatíva týkajúca sa násilia voči ženám. Trestno právna úprava nerozlišuje verejné a domáce násilie. O rozsahu násilia nie sú dostatočné
informácie.
Novelizácia Trestného zákona zakotvila nové skutkové podstaty trestných činov a to výroby,
rozširovania a predávania detského pornografického diela ako aj sprísnenie trestnej sadzby,
formulovala trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, formulovaná bola trestnosť
zamestnávania maloletých a trestnosť znásilnenia v manželskom vzťahu.
Ako nutnosť sa ukazuje presadenie trestného stíhania páchateľa násilných trestných činov v
súkromí zo zákona, nezávisle na súhlase poškodenej osoby.
Zvlášť aktuálnym sa stáva zmeniť chápanie a posudzovanie domáceho násilia z privátnej
záležitosti na záležitosť verejnú. Novovytvorená expertná pracovná skupina pre oblasť
eliminácie násilia voči ženám Rady vlády pre prevenciu kriminality pripravuje Akčný plán
pre elimináciu násilia páchaného na ženách /domáceho násilia.
Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi upravuje finančné
odškodňovanie osôb, ktorým bola v dôsledku úmyselných násilných trestných činov
spôsobená škoda na zdraví a nebola im uhradená inak, môže im na vlastnú žiadosť MS SR
poskytnúť jednorazovú finančnú sumu.
Počet odsúdených v roku 1998 za trestný čin znásilnenia bol 115 osôb. V roku 1994 to bolo
76 osôb. Za trestný čin pohlavného zneužívania bolo v roku 1998 odsúdených 305 osôb, v
roku 1994 to bolo 215 osôb. Za obchodovanie so ženami boli odsúdení 4 páchatelia. Celkový
počet násilných trestných činov spáchaných na ženách bol v roku 1998 bol 4 702,
objasnených bolo 4 458. Pre porovnanie v roku 1994 bolo spáchaných 3 082 násilných
trestných činov na ženách, objasnených bolo 2 653.
Z 53 mimovládnych organizácií žien a 2 nadácií, ktoré sa venujú problematike žien a sú
zapísané v registri MV SR sa ochranou proti násiliu páchanému na ženách zaoberá 7 združení.

4. Ženy a moc
4.1. Zastupiteľská demokracia a ženy
Oblasť politických práv je garantovaná ústavou. Občania majú rovnaké práva v prístupe k
voleným a iným verejným funkciám.
Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. V tejto oblasti
života spoločnosti sa najmarkatnejšie prejavuje nerovnosť medzi mužmi a ženami.

Vo voľbách v roku 1998 bolo na kandidátkach politických strán a hnutí do NR SR z 1 618
kandidátov 273 žien, čo predstavuje 16,9 %. Proporcia žien a mužov bola 16,9 % ku 83,1 %.
Umiestnenie na kandidátke: v 1. polovici zoznamu kandidátov bolo zaradených 14,1 % žien a
v 1. štvrtine len 12,3 % žien.
Do parlamentu sa celkovo dostalo 20 žien, t. j. 7,3 % zo všetkých kandidujúcich žien.
V NR SR je v súčasnosti 21 žien poslankýň z celkového počtu 150 poslancov, zastúpenie žien
je 14 %.
V komunálnej politike bolo zvolených 6 primátoriek, t. j. 4,4 % z celkového počtu
primátorov, z toho len 2 za okresné mestá, t. j. 2,5 % z celkového počtu primátorov okresných
miest. Počet starostiek obcí sa zvýšil na 17,5 % z celkového počtu starostov. Celkove bolo v
komunálnych voľbách úspešných 484 žien.
4.2. Strategické záujmy na zlepšenie postavenia žien
Zvýšenie účasti žien na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich
zástupcov je strategickým záujmom žien. Nízke zastúpenie žien v politike a ich nízka
politická angažovanosť v mikro a makropolitike sa vysvetľuje dezilúziou z minulých
politických skúseností, nedostatkom sebadôvery, uprednostňovaním rodinných záležitostí
pred sebarealizáciou v politike a odmietanie žien političiek bežným vedomím spoločnosti.
MPSVR SR bude podporovať projekty na zabezpečenie aspoň 30 % úspešnosti žien vo
voľbách.

5. Návrhy odporúčaní
5.1. Na úrovni Národnej rady SR
Parlamentná komisia žien pri Výbore NR SR pre ľudské práva a národnosti bude gestorovať a
odporúčať legislatívne zámery v zmysle rešpektovania princípu rovnoprávnosti rodov a
rovnosti príležitostí.
5.2. Na úrovni vlády SR a jednotlivých rezortov
V Programovom vyhlásení sa vláda SR zaviazala pokračovať v napĺňaní strategických cieľov
štátnej rodinnej politiky sformulovaných v Koncepcii štátnej rodinnej politiky, ktoré smerujú
k dosiahnutiu relatívnej ekonomickej nezávislosti rodiny, úspešnosti plnenia jej funkcií,
stabilite a sociálnej kvalite manželských a rodičovských vzťahov v zmysle rovnoprávnosti a
spoločenskej deľby rodinných rolí a k prijímaniu takých opatrení, ktoré umožnia rodičom
dôsledne uplatňovať princíp voľby, resp. zlučiteľnosti rodičovskej a profesijnej role
garantovaním práva rodičov na poskytnutie práce aj na skrátený úväzok.
Neoddeliteľnou súčasťou reformy pracovného práva bude v zmysle Programového vyhlásenia
napĺňanie právne reglementovanej a garantovanej zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi
a ženami v praktickom živote a to najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, k odbornej

príprave a k postupu, k pracovným podmienkam a odmeňovaniu. Vláda zameria pozornosť na
vytváranie nástrojov na sledovanie dodržiavania princípu rovnosti príležitostí pre mužov a
ženy.
Vláda SR bude priebežne kontrolovať plnenie Národného akčného plánu pre ženy. V
nasledujúcom päťročnom období bude pozornosť sústredená na nasledujúce prioritné oblasti:
•
•

•
•

•

•

v legislatívnej oblasti dôsledne presadzovať právnu úpravu, zamedzujúcu otvoreným i
skrytým formám diskriminácie, vrátane novelizácie platných právnych predpisov
v oblasti trhu práce zabezpečovať rovnaké podmienky pre ženy aj pre mužov pri
výbere zamestnania, v zamestnaní, pri rovnakej mzde za rovnakú prácu a prácu
rovnakej hodnoty
v oblasti rodiny sa zamerať na elimináciu domáceho násilia
v oblasti vzdelávania doplniť na všetkých stupňoch škôl výchovu k rodovej rovnosti a
pre prípravu a vzdelávanie odborníkov pracujúcich s obeťami a páchateľmi násilia
vypracovať špeciálne vzdelávacie a tréningové programy
v oblasti štatistickej a výskumnej vytvárať systém databáz založených na rodovo
delených údajoch, ktoré by dokumentovali aktuálnosť jednotlivých druhov
problematiky rovnosti príležitostí a zabezpečovali ich reprezentatívnosť a
longitudinálnosť
iniciovať výskum v oblasti násilia páchaného na ženách a zabezpečovať podmienky
pre vytváranie útulkov pre ženy obete násilia

5.3. Na úrovni regionálnej a miestnej
Vytvárať mechanizmy na presadzovanie princípu rovnosti príležitostí v prvej línii kontaktu s
občanmi a využívať pôsobenie občianskych aktivít na zníženie vplyvu tradičných stereotypov
v oblasti rovnosti rodov.

6.Prílohy
Implementácia Pekingskej Akčnej platformy (PAP) v SR
Národná rada SR
Ústava SR zaručuje základné práva a slobody každému bez ohľadu na pohlavie,
teda. práva žien sú neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv a slobôd.
V roku 1996 -1998 pracovala Komisia pre problematiku žien pri Výbore NR SR
pre zdravotníctvo a sociálne veci.
V roku 1999 zriadená Parlamentná komisie žien pri Výbore NR SR pre ľudské
práva a národnosti.
Vláda SR - signatár PAP
Programové vyhlásenie - cieľ v reforme pracovného práva zabezpečiť rovnosť

príležitostí a vytvárať nástroje na sledovanie dodržiavania princípu rovnosti
príležitostí pre mužov a ženy
Koordinačný výbor Odbor rovnosti
pre problematiku
príležitostí
(ORP) MPSVR
žien (KVPŽ)
SR
vznik - 1996
vznik - 1999
poradný, koordinačný
a iniciatívny orgán
začlenený v sekcii
rodinnej politiky
vlády SR

Národné centrum pre rovnoprávnosť
žien a mužov (NCR)
vznik - 1997
informačné, dokumentačné a
koordinačné centrum pre styk s
mimovládnymi organizáciami a
spojovací článok medzi OSN a vládou
SR (UNDP)

sekretariát KVPŽ
sídlo -MPSVR SR
Národný akčný plán pre ženy v SR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

prijatý vládou SR v roku 1997 na obdobie 10 rokov
realizovať v praxi v právnom systéme zakotvené rovnoprávne postavenie
ženy v rodine, v zamestnaní a v spoločnosti
vytvárať priestor pre osobnú voľbu rozvojových životných stratégií žien v
rodine, v zamestnaní a v spoločnosti
vytvárať podmienky pre odstránenie ekonomických znevýhodnení, ktoré
môžu viesť ku hmotnej núdzi žien
formovať verejnú mienku k rešpektovaniu rovnoprávnosti žien a mužov
o v systéme školského vzdelávania
o prostredníctvom masmédií
vytvárať podmienky pre ochranu a posilnenie zdravia žien
vytvárať podmienky pre elimináciu násilia na ženách
vytvárať podmienky pre rozvoj osobnosti a pracovné uplatnenie žien s
menšími rozvojovými šancami (ženy žijúce na vidieku, ženy rómskeho
etnika, nezamestnané ženy, ženy nedostatočne pripravené na svoju materskú
rolu, ženy so zdravotným postihnutím)
podporovať činnosť organizácií zameraných na podporu a rozvoj žien na
národnej a medzinárodnej úrovni
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