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CELÝ SVOJ DOSPELÝ ŽIVOT SOM PREŽILA
 V ODBOROCH
ROZPRÁVAL SA ROLAND KLOKNER

PO ROKOCH PRÁCE NA RÔZNYCH ÚROVNIACH A ÚSPEŠNEJ KANDIDATÚRE NA VIII. ZJAZDE 
KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBSADILA MIESTO VICE�

PREZIDENTKY. TAKMER OKAMŽITE SA JEJ PODARILO ODBORY NA SLOVENSKU OŽIVIŤ A 
HLAVNE OMLADIŤ. VIAC V ROZHOVORE S MONIKOU UHLEROVOU. 

Ako ste sa dostali k práci v 
odboroch?

Sčasti to bola náhoda. Obaja 
moji rodičia boli odborári. 
Mama pracovala v odbo
rovej organizácii v Závodoch 
výpočtovej techniky Banská 
Bystrica. Ako študentka som 
začala pre túto organizáciu 
robiť ekonómku. Tu som sa 
prvýkrát stretla s odborárskou 
problematikou. Bavilo ma to. 

Neskôr som sa začala 
zúčastňovať odborárskych 
podujatí. Ako dvadsaťročná 
som sa stala členkou Odbo
rového zväzu KOVO, v ktorom 
som sa zúčastňovala na ak
tivitách odborárskej mládeže. 

Postupne som sa s odbormi 
úplne zžila, až sa napokon 
stali súčasťou môjho života. 
Keďže som postupne zmenila 
zamestnanie a začala pracovať 
vo verejnej sfére, členstvo
v KOVO som vymenila za člen
stvo v SLOVES. 

Ako externe pôsobiaci 
vysokoškolský pedagóg som
v súčasnosti aj členkou Odbo
rového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku
a SLOVES zároveň. Práca
s mládežou v KOVO ma 
delegovala do Rady mladých 
pri Konfederácii odborových 
zväzov SR, ktorej som neskôr 
predsedala. Odborom som 
sa venovala aj z odbornej 

stránky. Už moja diplomová 
práca bola zameraná na 
odborársku problematiku. 
Doktorandské štúdium som 
venovala sociálnemu part
nerstvu a odborom. Môžem 
povedať, že celá moja 
práca na univerzite (Univer-
zita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici – pozn. redakcie) 
súvisela práve s odbormi. 
Keď to zhrniem, odbory ma 
sprevádzajú životom od devät
nástich. 

Aký bol dôvod pre prácu 
práve v tejto oblasti?

Najväčšou motiváciou pre živ
ot s odbormi bolo, že som sa 
celkovo stotožnila s hodnota
mi a ideami, za ktoré bojujú. Roland Klokner

Prihováram sa Vám v dvoj
mesačných intervaloch. Pri 
dnešnom stave zemskej 
atmosféry a následných 
zmien počasia sa mi zdá, že 
zakaždým, keď píšem úvodník 
do ePRÁCE, je iné ročné obdo
bie. Je tu máj a za oknom zúri 
leto. Prvomájové oslavy budú 
o to príjemnejšie. Už
v detstve som sa tešil na tento 
deň. Mohol som so svojím 
otcom ísť ráno do podniku, 
kde pracoval. V závodnej 
jedálni sme zjedli párky, vypili 
malinovku a vydali sme sa na 
prvomájový sprievod mesteč
kom, aby sme na obed mohli 
“žuť” cigánsku pečienku zo 
stánku na námestí. Medzitým 
sme si užili kopec zábavy. Bez 
ohľadu na to, či vieme, prečo 
je práve Prvý máj Sviatkom 
práce, snažme sa o to, aby 
sme tento deň strávili so 
svojimi blízkymi. Venujme si 
navzájom svoj čas. Je to jedna 
z najcennejších vecí, ktoré si 
môžeme darovať. A popri tom 
je možné si na záhrade ugri
lovať mäso a tváriť sa, že je to 
pečienka z ošúchaného stánku 
z detských čias. 
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ROZHOVOR
Ako hodnotíte obdobie na poste viceprezidentky Konfederá-
cie odborových zväzov SR po šestnástich mesiacoch pôsobe-
nia?

Myslím si, že sa nám darí zviditeľňovať odbory a ich prácu. 
Veľmi intenzívne poukazujeme na nedostatočné odmeňovanie 
pracujúcich v súkromnej, aj verejne sfére. V tej verejnej sa nám 
tento dlhoročný problém, po rokoch intenzívnej práce, zdá sa, 
podarí konečne vyriešiť. Budúcnosť ukáže, do akej miery. Tento 
úspech bude samozrejme výsledkom práce celého tímu mojich 
spolupracovníkov. 

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Veľmi rada by som inštitucionalizovala regionálny sociálny 
dialóg a podporila tak prácu odborov v regiónoch. Som si ve
domá, že to bude beh na dlhú trať. Verím však, že úspešne do
behneme do cieľa. Okrem toho by sme mali v blízkej budúcnosti 
vyriešiť odmeňovanie zamestnancov pracujúcich vo verejnom 
záujme. Podpísať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú 
a štátnu službu pre nasledujúce roky. Dlhodobým cieľom je 
zvidi teľňovanie práce odborov, ich zatraktívňovanie. 

„Chcela by som otvoriť oči zamestnancom, že jedi
ná cesta, ako kolektívne bojovať za svoje pracovné 

a sociálne práva, je prostredníctvom členstva v 
odboroch.” 

Ako hodnotíte spoluprácu so sociálnymi partnermi?

Za ten krátky čas, počas ktorého sa zúčastňujem tripartitných 
rokovaní aj ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady 
SR, sa mi zdá dialóg veľmi korektný a kultivovaný v porovnaní 
so začiatkami tripartity v deväťdesiatych rokoch. Podarilo sa 
nám dotiahnuť sociálny dialóg do stavu, v ktorom si sociálni 
partneri konštruktívne vymieňajú svoje názory. Pri vyjednávaní 
pristupujem ku konfliktu záujmov predstaviteľov zamestnancov 
a zamestnávateľov, ktorý je prirodzenou súčasťou pluralitnej 
spoločnosti, s rešpektom. Pomáha to viesť dialóg kultivovane 
a solídne. Stále je však čo zlepšovať. Bolo by dobre, ak by sme 
rozbehol intenzívny sociálny dialóg aj na regionálnej úrovni. 
Je veľmi zriedkavé, že vo vedení odborovej centrály je žena. 

Prečo si myslíte, že to tak je?

Myslím si, že je to z rovnakých dôvodov, ako keď si položíme 
otázku, prečo málo žien zastáva riadiace miesta či pozície 
vo vrcholovej politike. Dôvodov je veľmi veľa. Vymenujem as
poň niekoľko. Aj v súčasnosti je žena stále postavená 
pred dilemu: kariéra alebo rodina? Vybrať si oboje je v dnešnej 
dobe veľmi náročné v akomkoľvek zamestnaní. Mnoho žien 
uprednostní rodinu, čo im následne nedovoľuje vstupovať 
do vyšších pozícií, ktoré sú náročné na energiu a čas. Ja som 
pred túto dilemu postavená nebola. Nemusela som sa rozhodo
vať medzi kariérou a rodinou. Ak by som sa hypoteticky rozho
dovať musela, neviem, ako by som sa rozhodla. Manažérske 
alebo politické prostredie neponúka dostatočné možnosti na 
zosúladenie pracovného a rodinného života. 

Aké je uplatnenie žien v odboroch?

Ak sa pozrieme na zastúpenie žien v tripartite, jednoznačne 
počtom žien odbory vedú. Za zamestnávateľov sa žiadna žena 
vyjednávaní nezúčastňuje, ak nerátame prizvané odborníčky. 
Zrejme to súvisí s ich absenciou vo vrcholových manažérskych 
pozíciách. Ani na nedávnom sneme jednej zo zamestná
vateľovských organizácií nezvolili do vedenia ženu. V súčasnosti 
máme najviac žien vo vláde, čo je veľmi sympatické. Vo vedení 
odborov stále prevládajú muži. Máme samozrejme aj niekoľko 

predsedníčok odborových zväzov. Ženy sa realizujú na nižších 
úrovniach, kde sú súčasťou podnikových výborov a výborov 
základných organizácií. Opäť sa potvrdzuje, že ženy postavené 
pred voľbu, či budú venovať svoju energiu rodine alebo práci
v odboroch, uprednostnia rodinu. 

Je výhodou byť ženou na vašej pozícii?

Stále si myslím, že politika je mužský svet. Ženy to majú 
náročnejšie. Musia vyvinúť väčšiu dávku energie. Horšie sa im 

odpúšťa neúspech. Veľa energie si vyžaduje už len to, aby žena 
okolie presvedčila, že na danú pozíciu má. 

Stretli ste sa vy s takýmito prejavmi nedôvery vo vaše schop-
nosti?

Nespomínam si, že by sa mne osobne stala takáto vec. Skôr sa 
stretávam s poukazovaním mužov na to, ako žena vyzerá, čo by 
v profesionálnom svete nemalo byť.  
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V STÁNKU KOZ SR NA VEĽTRHU PRÁCE JOB 
EXPO 2018 V NITRE
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Bola by však škoda zabu d
núť v tento deň na skutočnú 
príčinu, prečo je práve prvý 
májový deň oslavou práce. 
Historické udalosti, ktoré 
podnietili kongres II. Interna
cionály v roku 1889 v Paríži 
prijať uznesenie
o oslavách Sviatku práce, majú 
so súčasným stavom
na slovenskom trhu práce veľa 
spoločného. Aby sme vedeli 
porovnať tieto udalosti s dneš
kom, pripomenieme si ich. 
V Spojených štátoch americ
kých, možno viac ako v iných 
vyspelých kapitalistických 
krajinách, sa rozvíjala prie
myselná výroba raketovým 
tempom. Dôsledkom nástupu 
nových technológií a procesov 
bolo, že zamestnávatelia 
nestíhali popri plánovaní výro
by a odbyte produktov myslieť 
aj na svojich zamestnancov. 
Tí zväčša pracovali až štrnásť 
hodín denne za mzdu, ktorá 
nepostačovala ani na pokrytie 
životných nákladov. Preto títo 

úbohí zamestnanci posielali 
pracovať do tovární aj svoje 
deti. Majitelia týchto tovární 
sa ich, samozrejme, neštítili 
zamestnať. Deťom platili ešte 
menej, ako ich rodičom. Ľudia 
v tom čase prichádzali na to, 
že ak chcú presadzovať svoje 
požiadavky voči zamestná
vateľom, kolektívne budú 
silnejší. Požiadavky boli 
jednoduché. Chceli mať deň 
rozdelený na tretiny. Jednu by 
venovali práci, druhú svojim 
rodinám a záľubám a tretiu 
odpočinku. Odborom sa po
darilo vyjednať osemhodinový 
pracovný čas v štáte Illinois
s platnosťou od 1. mája 1886. 
Pri tejto príležitosti sa zišlo
na námestí v Chicagu približne
40tisíc demonštrujúcich, 
pretože zamestnávatelia 
nedodržali prísľub. Odbory 
zorganizovali vlnu štrajkov 
naprieč Spojenými štátmi. 
Štrajkujúci robotníci sa vybrali 
do ulíc veľkých miest, aby 
upozornili na neférový prístup 

zamestnávateľov. Pridali sa
k nim aj obyvatelia týchto 
miest. Celkovo sa do pro
testov zapojilo asi 300 tisíc 
zamestnancov. 
Demonštrácie vyvrcholili 
4. mája na námestí Hay
market v Chicagu. Pokojné 
zhromaždenie oklamaných 
robotníkov zmenil bombový 
útok neznámeho atentátnika 
na dozerajúcich policajtov. 
Následne začala polícia 
strieľať do zhromaždenia
a niekoľko občanov zranila
a zabila. Ich presný počet nie 
je dodnes známy. Mnohí
z nich lekársku pomoc nevy
hľadali zo strachu zo zatknu
tia. Po tomto incidente nastal 
policajný teror zameraný proti 
odborovým organizáciám, 
ktoré boli obvinené úradmi 
z bombového útoku. Výsled
kom represálií bolo zatknutie 
niekoľkých odborárskych 
predákov. Štyria z nich boli 
popravení, jeden spáchal
v cele smrti samovraždu. 
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„Pôvod Sviatku práce 
je oveľa silnejším odka

zom, akoby sa mohlo 
zdať človeku, ktorý 

nepozná jeho históriu.” 

Tieto udalosti sa stali v krajine, 
kde kapitalizmus začínal svoj 
rast na úkor dôstojného života 
robotníkov, od ktorých práce 
bol závislý. Naše malé 
Slo  ve n sko prechádza podob
ným obdobím v čase, keď už 
majú vyspelé krajiny ned
oceňovanie pracujúcich za 
sebou. Skúsme sa zamyslieť 
počas tohto predĺženého 
víkendu nad niektorými otáz
kami.

Je dnes osemhodinový pra
covný čas samozrejmosťou? 
Máme také pracovné pod
mienky, pri ktorých netrpí 
naše zdravie? Sme za svoju 
prácu ohodnotení tak, že 
nám mzda zabezpečí dôstojný 
život? 

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY NÁS SPREVÁDZAJÚ CELÝM ŽIVOTOM
ROLAND KLOKNER

DNES PREDOVŠETKÝM VNÍMAME TENTO DEŇ AKO MOŽNOSŤ PREDĹŽIŤ SI VÍKEND. SME MOŽNO TAK TROCHU 
OVPLYVNENÍ PREDSUDKAMI VOČI TOMUTO VÝZNAMNÉMU DŇU. TIE PRAMENIA Z MINULOSTI NAŠEJ KRAJINY, KEĎ SI 
REŽIM, KTORÝ BOL PRI MOCI, TENTO SVIATOK OSVOJIL ZA ÚČELOM DEMONŠTRÁCIE JEDNOTY OBYVATEĽSTVA V LÁSKE  

K VLÁDNUCEJ STRANE. 

HISTÓRIA 
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RODOVÉ ROZDIELY NA SLOVENSKU 
MARTA HAŠKOVÁ

ŽIJEME V MODERNEJ A DYNAMICKEJ DOBE, PLNEJ NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ, VYNÁLEZOV A INOVÁCIÍ. SPOLOČNOSŤ SA ROZVÍ�
JA A UPÚŠŤA OD TRADIČNÝCH ZVYKOV A HODNÔT. EMANCIPÁCIA ŽIEN POKROČILA A ŽENY UŽ NEMUSIA BOJOVAŤ

 O SVOJE POLITICKÉ PRÁVA. AJ V 21. STOROČÍ VŠAK ŽENY ZVÁDZAJÚ BOJE O POSTAVENIE V SPOLOČNOSTI. SLOVENSKO NIE 
JE VÝNIMKOU, PRÁVE NAOPAK. ÚDAJE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY SA VENUJÚ AJ POSTAVENIU ŽIEN

 V SPOLOČNOSTI Z RÔZNYCH POHĽADOV A JE NA NICH MOŽNÉ ILUSTROVAŤ NEROVNÉ RODOVÉ POSTAVENIE MUŽOV A ŽIEN.

V pracovnom živote sú ženy v nevýhodnejšej pozícií ako muži. 
Prekonávajú veľké množstvo bariér na dosiahnutie rovnakých 
práv a podmienok ako majú muži.

Ako najčastejšie bariéry možno identifikovať:

NESÚLAD MEDZI DOSIAHNUTÝM VZDELANÍM
 A PRACOVNOU POZÍCIOU

ZLOŽITÝ NÁVRAT NA TRH PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE

VYSOKÁ NEZAMESTNANOSŤ

NEDOSTATOK PREDŠKOLSKEJ VÝCHOVY

NÍZKA FINANČNÁ PODPORA ŠTÁTU NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

NÍZKE MZDOVÉ OHODNOTENIE

NEMOŽNOSŤ KARIÉRNEHO RASTU

DISKRIMINÁCIA V PRACOVNOM POMERE

OBŤAŽOVANIE NA PRACOVISKU

PODIEL ŽIEN NA PRACOVNOM TRHU

Slovenská republika má 5,5 milióna obyvateľov a viac ako 
51 % populácie tvoria práve ženy. Je to približne 2,8 milióna 
z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Z týchto žien 
je 45 % ekonomicky aktívnych. Výraz ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo zahrňuje osoby vo veku od 15 rokov, ktoré patria 
medzi pracujúcich v civilnom sektore, nezamestnaných alebo 
príslušníkov ozbrojených zložiek. Táto časť obyvateľstva tvorí 
základ ekonomiky krajiny. 

Na základe podielu ekonomicky aktívnych žien vidno, že ženy 
tvoria významný pilier v hospodárstve Slovenskej republiky. 
Tvoria len o málo menšiu skupinu ekonomicky aktívnych oby-
vateľov ako muži. V časoch emancipácie a plnohodnotného 
zapájania sa žien do pracovného života, majú v ňom nezastu-
piteľné miesto. Ženy preberajú roly živiteliek rodín a získavajú 
rovnako dôležité miesto v rodine, aké sa donedávna pripiso-
valo iba mužom.  Stále vyššie percento žien je ekonomicky 
aktívnych a ich podiel na trhu práce od roku 2010 kontinuálne 
narastá.

Ďalším ukazovateľom rodovej nerovnosti je podiel pracujúcich 
žien na celkovom počte 2,5 milióna pracujúcich, ktorý je stále 
nižší ako u mužov. Tento podiel prakticky stagnuje. Najväčší 
vplyv má určite tradične zaužívaná „rola ženy v rodine“ ako 
matky na prvom mieste, ale aj zneužívanie tohto postavenia. 
Ženy sú často znevýhodňované už pri pracovných pohovo-
roch, kedy zamestnávatelia uprednostnia iných uchádzačov 
pred ženami s deťmi. U nich predpokladajú, že nemôžu 
zostávať dlhšie v práci a budú častejšie vymeškávať z dôvodu 
starostlivosti o dieťa.

Nerovnosť vplýva aj na mieru evidovanej nezamestnanosti 
žien, ktorá je vyššia ako miera nezamestnanosti mužov. Zo 
všetkých nezamestnaných tvoria ženy cez 53 %, pričom tento 
podiel medziročne narastá. Aj keď celkový počet nezamest-
naných žien klesá, z ich podielu na všetkých nezamestnaných 
vidno, že klesá pomalším tempom ako celková miera ne-
zamestnanosti.

„Až 60 % nezamestnaných žien je pritom v produktívnom 
veku od 25 do 49 rokov.”

Tabuľka č. 1: Vzdelanostná štruktúra

PODIEL V %

Základné a bez 
vzdelania

Nižšie stredné

Úplné stredné

Vysokoškolské

ŽENY

6,02

21,24

45,93

26,82

MUŽI

5,26

33,04

42,92

18,78

Zdroj: ŠÚ SR

ŽENY SÚ VZDELANEJŠIE AKO MUŽI

Paradoxom k nízkemu počtu pracujúcich žien je, že ženy sú
vo všeobecnosti vzdelanejšie ako muži. Z údajov v tabuľke 
možno vidieť rozdielnu rodovú vzdelanostnú štruktúru
v prospech ženského pohlavia. 

O vysokej vzdelanostnej úrovni žien svedčia aj počty študen-
tiek I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia. Z celkového počtu 
študentov denného a externého štúdia je 60 % žien. Absol-
ventiek je 64 %. Významne viac žien štúdium aj dokončí.

PRACOVNÉ POZÍCIE OBSADZOVANÉ ŽENAMI A ICH MZDY

Napriek tomu, že ženy sú vzdelanejšie ako muži, ich prístup 
na trh práce je oveľa komplikovanejší. Samotný pracovný 
život a možnosti kariérneho rastu sú negatívne ovplyvnené 
diskrimináciou. 

Nevýhodné postavenie na trhu práce v podobe nedo-
ceneného vzdelania, obsadzovania nižších pracovných pozícií 
a vyššieho percenta nezamestnaných žien sa odráža aj v ich 
nízkom odmeňovaní a rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi 
a ženami na porovnateľných pracovných pozíciách. Má to 
negatívny dosah aj v post-produktívnom veku, kedy sa nízke 
mzdy prenášajú aj do nízkych dôchodkov.

Či už porovnáme evidenčný počet zamestnancov alebo 
celkový počet pracujúcich, na riadiacich pozíciách je len 1/3 
žien, zvyšok riadiacich pracovníkov tvoria muži. Počet pracu-
júcich žien prevažuje najmä v nízko kvalifikovaných pozíciách 
ako sú práce v službách a obchode alebo pomocní  pracovníci.

EKONOMIKA
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Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci

Špecialisti

Technici a odborní pracovníci

Administratívni pracovníci

Pracovníci v službách a obchode

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve a lesníctve

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci

Operátori a montéri strojov a zariadení

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Príslušníci ozbrojených síl

35,03

61,55

49,01

68,56

63,38

16,15

12,56

24,72

52,73

7,21

ŽENY MUŽI

PODIEL NA POČTE 
PRACUJÚCICH (%)PRACOVNÉ POZÍCIE

PODIEL MZDY ŽENY 
NA PRIEMERNEJ 

HRUBEJ MESAČNEJ 
MZDE (%)

RODOVÝ 
MZDOVÝ
 ROZDIEL 

(%)

64,97

38,45

50,99

31,44

36,64

83,85

87,41

75,26

47,31

92,79

78,3

87,7

88,2

96,0

86,3

90,5

76,9

83,7

88,9

100,2

30,7

27,2

22,7

13,0

27,3

14,6

27,0

20,4

22,7

-0,2

Zdroj: ŠÚ SR

Tieto pracovné pozície, zastávané ženami, sa negatívne 
odrážajú aj na výške ich miezd. Oproti priemernej osobe
na Slovensku, zarába žena o takmer 13 % menej a oproti 
mužovi, teda rodový mzdový rozdiel, je to o 22 % menej. 
Výrazný rozdiel v mzdách majú ženy s vysokoškolským 
vzdelaním II. stupňa, ktoré dosahujú len necelých 84 % 
priemernej mzdy osôb s rovnakým vzdelaním v národnom 
hospodárstve. Ešte výraznejší rozdiel je pri porovnaní žien 
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a mužov s rovnakým 
vzdelaním. Muži zarábajú o 30 % viac ako ženy. Ani pri jed-
nom stupni vzdelania ženy nezarábajú ani priemernú mzdu 
osôb s rovnakým vzdelaním a zarábajú výrazne menej ako 
muži s rovnakým dosiahnutým vzdelaním.

Nerovné postavenie mužov a žien v spoločnosti ilustrujú 
prakticky všetky vyššie spomenuté štatistiky. Na merateľných 
ukazovateľoch je preukázateľne vidieť, že v tejto oblasti nejde 
len o mýtus, akoby možno niektorí oponenti mohli tvrdiť. 
Rozdiely medzi mužmi a ženami sa vyskytujú vo všetkých 
aspektoch pracovného života a majú negatívne dopady
na všetky oblasti života vrátane budúceho nástupu
do dôchod ku. Rodové rozdiely sú dlhodobým javom, ktorý 
sa v posledných rokoch príliš nemení. Okrem sústavného 
upozorňovania na existujúce nerovnosti, sú dôležité sys-
témové opatrenia na zlepšenie postavenia žien, zosúladenie 
pracovného a rodinného života, zákaz diskriminácie a rovnako 
aj zmena myslenia spoločnosti. 

„Z hľadiska pracovných pozícií je to obdobné, kde prakticky vo 
všetkých pracovných pozíciách ženy zarábajú menej ako muži. 

U riadiacich pracovníkoch je to najvýraznejší rozdiel takmer  31 % 
v prospech mužov.”

MIROSLAV HAJNOŠ

PRIŠIEL ČAS NA PLNENIE PRÁV ŽIEN:  
„ÁNO“ SMERNICI O ZOSÚLADENÍ 

PRACOVNÉHO A SÚKROMNÉHO ŽIVOTA!

ŽENY V CELEJ EURÓPSKEJ ÚNII SÚ STÁLE NEDOSTATOČNE ZASTÚPENÉ NA TRHU PRÁCE, AKO AJ NA VEDÚCICH POZÍCIÁCH. 
CELKOVÁ MIERA ZAMESTNANOSTI ŽIEN JE NAĎALEJ O 11,6 P. B. NIŽŠIA AKO U MUŽOV. PRÁCU NA KRATŠÍ ÚVÄZOK

 MÁ 31,5 % PRACUJÚCICH ŽIEN OPROTI 8,2 % PRACUJÚCICH MUŽOV.

Platí to najmä pre ženy, ktoré majú deti. Len niečo viac ako
50 % žien pracuje na plný úväzok v porovnaní so 71,2 % 
mužmi. Opatrovateľské povinnosti sú dôvodom neaktívnosti 
takmer 20 % neaktívnych žien, zatiaľ čo u mužov to platí len 
pre 2 %.

Prijatie opatrení nie je len otázkou spravodlivosti, ale je 
nevyhnutné aj z hospodárskeho hľadiska – hospodárska strata 
vyplývajúca z rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti 
dosahuje asi 370 miliárd EUR ročne. 

„Európska komisia navrhuje balík opatrení na vyváženie 
pracovného a súkromného života, ktorý bude pomáhať 

rodičom a opatrovateľom, aby si nemuseli vyberať medzi 
rodinným životom a pracovnou kariérou.”

V návrhu sa stanovujú nové alebo vyššie minimálne normy v 
záujme väčšieho zblíženia členských štátov EÚ, a to prostred-
níctvom zachovania a rozšírenia existujúcich práv.

Pozitíva balíka opatrení: 

NÁVRHOM SA ZLEPŠIA PODMIENKY PRE PRACUJÚCICH 
RODIČOV A OPATROVATEĽOV 

NÁVRH BUDE VIESŤ K VYŠŠEJ ZAMESTNANOSTI, 
ZÁROBKOM A LEPŠIEMU KARIÉRNEMU POSTUPU ŽIEN

ZMENŠIA SA RODOVÉ ROZDIELY V OBLASTI PLATOV
 A DÔCHODKOV A ZNÍŽI SA VYSTAVENIE ŽIEN CHUDOBE

OTCOVIA BUDÚ MAŤ VIAC PRÍLEŽITOSTÍ A PODNETOV 
ZÚČASTŇOVAŤ SA NA RODINNOM ŽIVOTE

OPATROVATELIA, KTORÍ SA STARAJÚ O STARŠIE, CHORÉ 
ALEBO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉ OSOBY, SI BUDÚ MÔCŤ 

VYBRAŤ PRACOVNÉ VOĽNO

ZAHRANIČIE 
©

 EO
K, 2018

PRED BUDOVOU 
EOK V BRUSELI
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca,  vyzva-
li odborové organizácie v celej Európe k rýchlemu prijatiu 
navrhovanej smernice EÚ o zosúladení pracovného a súkrom-
ného života. Právne predpisy EÚ v tejto oblasti výrazne 
zvýšia pracovné príležitosti žien a umožnia rovnomernejšie 
využívanie dovolenky súvisiacej s rodinou zo strany párov.
Ak bude nová smernica prijatá, podľa štúdie, ktorú vypra-
covala Európska odborová konfederácia (EOK), v mnohých 
členských štátoch sa posilnia práva, ako napr.:

Vyplácanie otcovskej dovolenky v dĺžke 10 dní: v Rakúsku, 
na Cypre, v Českej republike, v Nemecku, v Chorvátsku

 a na Slovensku by to bola novinka;

4 mesačná a neprenosná rodičovská dovolenka: zlepší práva 
v Bulharsku, v Írsku, v Taliansku, v Holandsku a v Spojenom 

kráľovstve;

5 dní platenej dovolenky pre opatrovateľov: uľahčí život 
pracujúcim ľuďom, ktorí sa starajú o svojich príbuzných

 v krajinách vrátane Francúzska, Rumunska a Malty;

právo žiadať o flexibilné pracovné podmienky: posilnenie 
práv vo väčšine členských štátov EÚ, najmä v prípade Cypru, 

Estónska a Rumunska.

„Ak by bola prijatá smernica o zosúladení pracovného
 a súkromného života, znamenalo by to skutočné zlepšenie 

životov pracujúcich žien a opatrovateľov. Niektoré vlády 
sa však tomu bránia. Dôrazne naliehame na členské štáty, 
aby nepovyšovali rozpočet a subsidiaritu nad rovnosť medzi 
mužmi a ženami a nad pracovné práva,“ povedal generálny 
tajomník EOK, Luca Visen tini.

Vlády a spoločnosti by mali pracujúcim rodičom a opatro-
vateľom poskytnúť pomocnú ruku a nebrániť tomu, aby sa 
uľahčilo zosúladenie pracovného a súkromného života.

Podľa Eurostatu hlavným dôvodom prečo ženy v Európe 
nepracujú je, že sa musia starať o svoje deti alebo príbuzných 
s dlhodobými chorobami. Štúdie ukazujú, že ženy v Európe 
strávia dvakrát viac času pri domácich prácach ako muži,
aj keď sú muži nezamestnaní a ženy pracujú. 

„Nové práva by zabránili niektorým 
ženám, aby sa vzdali práce, znížili by 
náklady na zdravotnú starostlivosť 

a sociálne služby, umožnili by pracu
júcim otcom zobrať spravodlivý podiel 
zodpovednosti na seba a posilnili by 

rodovú rovnosť.”

Jozef Kollár, prezident KOZ SR

ZAHRANIČIE 

© EOK, 2018
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SLOVENSKÉ ŽENY NA TRHU PRÁCE
MONIKA UHLEROVÁ

OD 70. ROKOV 20. STOROČIA ZAČALI ŽENY MASÍVNE NASTUPOVAŤ NA TRH PRÁCE, ABY DOMÁCNOSTIAM PRINIESLI ĎALŠÍ 
PRÍJEM. V TEJTO SÚVISLOSTI SA MATERSTVO A STAROSTLIVOSŤ O RODINU STÁVAJÚ SOCIÁLNYM PROBLÉMOM, A TO 

HLAVNE KVÔLI ZNEVÝHODNENIAM, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z MOŽNOSTÍ UPLATNENIA SA ŽIEN NA TRHU PRÁCE A BUDOVANIA 
ICH KARIÉRY. 

Ďalšie sociálne riziko súčasnosti je spôsobené krehkosťou 
rodín, v dôsledku čoho sa čoraz viac žien stáva samoživiteľka
mi s dilemou zlúčenia materstva so zamestnaním. Často sú 
odkázané na flexibilné a neisté formy práce s nižším zárobkom, 
čo v konečnom dôsledku spôsobuje nižší podiel na sociálnom 
zabezpečení, ktoré by sa na nich malo orientovať ako
na prekerizáciou či chudobou ohrozené sociálne skupiny. Áno, 
na Slovensku je jedným z významných faktorov, ktorý vplýva 
na riziko a existenciu chudoby u jednotlivcov, práve rod. Ženy 
sú ohrozené chudobou v oveľa vyššej miere ako muži. Výrazný 
rodový rozmer sa prejavuje aj v dopade rodičovstva na zamest
nanosť žien a mužov, kedy sa zvyšuje nezamestnanosť žien,
a, naopak, zamestnanosť mužov. Nižšia zamestnanosť žien
a voľba skrátených úväzkov v dôsledku starostlivosti o členov 
rodiny a domácnosť sa odráža v nižších mzdách a neskôr
aj na nižších dôchodkoch. I ženy, uvedomujúc si svoje znevýhod
nenie na trhu práce, sú ochotné pýtať si nižšie mzdové ohod
notenie. Priemerná mzda ženy je len vo výške 87% priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve, muži zarábajú priemerne
o 22% viac ako ženy, teda rodový mzdový rozdiel na Slovensku 
je 22%. Ženy napriek svojej postupnej emancipácii a plnohod
notnému zapájaniu sa do pracovného, spoločenského či poli
tického života neustále narážajú na prekážky, ktoré vychádzajú 
zo stereotypného vnímania ich postavenia a rolí v spoločnosti. 
Tieto bariéry sa najčastejšie v ekonomickom a pracovnom 
prostredí prejavujú nesúladom medzi dosiahnutým vzdelaním 
a pracovnou pozíciou, komplikovaným návratom na trh práce 
po materskej dovolenke, vyššou nezamestnanosťou, nižším 

mzdovým ohodnotením, nemožnosťou kariérneho rastu, nedo
statočným sociálnym zabezpečením (finančným alebo v podobe 
služieb) pri starostlivosti o deti, diskrimináciou či obťažovaním 
na pracovisku. 

Z pohľadu charakteru pracovných miest ženy prevažujú
na pozíciách administratívnych pracovníkov, špecialistov, po
mocných a nekvalifikovaných pracovníkov a pracovníkov
v službách a obchode. Aj keď významný počet žien pracuje
na pozíciách špecialistov, často ide o pozície v tradične prefemi
nizovaných odvetviach ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálne 
služby, kde sú priemerné mzdy veľmi nízke. Ani na jednej pra
covnej pozícii ženy nezarábajú priemernú mzdu danej profesie 
(výnimkou sú príslušníci ozbrojených síl).

Dánsky sociológ Gosta EspingAndersen vidí jedno z riešení 
úpadku sociálneho štátu v eliminácii tzv. familializmu, keď ženy 
zostávajú v domácnosti a nehľadajú uplatnenie na trhu práce. 
Tento jav je prítomný najmä v krajinách južnej Európy, opakom 
sú krajiny Škandinávie. Familializmus je podľa neho slabinou 
sociálneho štátu, paradoxne znižuje pôrodnosť a bráni trhovej 
flexibilite a rozvoju služieb. Žena v domácnosti je stratou pre 
samotnú domácnosť, pre štát i pre trh práce. Žena bez zamest
nania neprináša ďalší príjem do domácnosti. I keď sú ženy
v priemere vzdelanejšie ako muži, mrhajú svojím potenciálom 
pri neplatenej práci v domácnosti. Svedčia o tom i štatistiky
na Slovensku. Z ekonomicky aktívnych žien má 46% úplné 
stredné vzdelanie, u mužov je to 43 %. Vysokoškolské vzdelanie 

dosiahlo 27% žien a len 19% mužov. 

Ak porovnáme ženy s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 
druhého stupňa a mužov s rovnakým vzdelaním, muži zarábajú 
o 30% viac ako ženy. Žena v domácnosti síce pracuje od rána
do večera, zvláda naraz niekoľko profesií, ale za svoju činnosť 
nemá príjem a teda neplatí ani žiadne dane či odvody, čo je 
zase strata z pohľadu štátu. Domácnosť, v ktorej všetky úkony 
vykoná žena, neprodukuje dopyt po službách, za ktoré by inak 
musela zaplatiť a čo by potencovalo multiplikačný efekt
na trhu práce. Čo najvyššia miera ekonomicky aktívnej ženy 
teda predstavuje z pohľadu hospodárstva trojaký prínos a to pre 
rodinu a domácnosť v podobe ďalšieho príjmu; pre štát v podo
be zdanenia tohto príjmu a platenia odvodov; a pre trh práce
v podobe komodifikácie tých prác, ktoré boli ženou vykonávané 
zdarma v domácnosti.

„Ak by sme však chceli na Slovensku zachraňovať 
sociálny štát cestou defamilializácie, je nevyhnutné 
bojovať proti stereotypmi akcentovaným rodovým 

mzdovým rozdielom.”

Ak by sme však chceli na Slovensku zachraňovať sociálny štát 
cestou defamilializácie, je nevyhnutné bojovať proti stereo
typmi akcentovaným rodovým mzdovým rozdielom, v rámci 
verejných politík venovať zvýšenú pozornosť presadzovaniu 
princípu rovnakej mzdy za prácu rovnakej kvality medzi ženami 
a mužmi a prijímať efektívne a udržateľné opatrenia zamerané 
na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života  predovšet
kým pracujúcich žien, ktoré stále patria k zraniteľným a krehkým 
sociálnym skupinám. 

WWW.FACEBOOK.COM/UHLEROVAKOZSR/

SLEDUJTE VICEPREZIDEKTU KOZ SR NA FACEBOOKU

10 
DÔVODOV, 
PREČO SA 
NEPRIDAŤ 

K ODBOROM

Ak si myslíš, že zarábaš príliš veľa.

Ak chceš pracovať viac hodín.

Ak nenávidíš víkendy.

Ak znesieš šikanu od šéfa.

Ak nechceš mať preplatené nadčasy.

Ak chceš prísť do práce aj chorý.

Ak nemáš rád benefity navyše.

Ak obľubuješ nebezpečenstvo pri práci.

Ak má tvoj šéf vždy pravdu.

Ak chceš byť šéfovi stále k dispozícii bez 
nároku na súkromný a rodinný život.
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NÁZOR
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ŽENY A MUŽI V SPOLOČNOSTI 4.0
KATEŘINA SMEJKALOVÁ

TECHNOLOGICKÉ ZMENY V HOSPODÁRSTVE SÚ V PLNOM PRÚDE A POSTUPUJÚ RAZANTNE. V PRIEMYSELNEJ VÝROBE IDE 
NAJMÄ O NÁSTUP TAKZVANÉHO PRIEMYSLU 4.0, KEDY SME ZREJME NA CESTE K PLNE INTEGROVANÝM, ŠIKOVNÝM 

VÝROBNÝM PROCESOM, KTORÉ SA BUDÚ OD OBJEDNÁVKY AŽ PO DORUČENIE TOVARU RIADIŤ NA ZÁKLADE 
VYHODNOCOVANIA DÁT V PRIEBEHU PROCESU Z VEĽKEJ ČASTI SAMOSTATNE. NEZANEDBATEĽNOU ZMENOU PREJDE 
PRIEMYSEL, ALE PRAVDEPODOBNE AJ V DÔSLEDKU VZNIKU CROWDSOURCINGOVÝCH ONLINE PLATFORIEM. TIE FIRMÁM 

UMOŽŇUJÚ KROKY, KTORÉ SA NUTNE NEMUSIA ODOHRAŤ BEZPROSTREDNE V TOVÁRNI, AKO NAPRÍKLAD VÝVOJ ČI 
MARKETING, OUTSOURCOVAŤ V PODOBE JEDNOTLIVÝCH ZÁKAZIEK FREELANCERŮM ZHROMAŽDENÝM PRÁVE NA TÝCHTO 

PLATFORMÁCH. 

Významným spôsobom potom platformy menia aj poskytovanie 
služieb nenaviazaných priamo na priemyselnú výrobu, napríklad 
tých prepravných (tu si zrejme každý ako prvú predstaví firmu 
Uber) alebo doručovacích. V klasických kancelárskych zamest
naniach je zlomovým prvkom najmä zavedenie mobilných 
zariadení pripojených na internet, s ktorými sa dá práca zrazu 
vykonávať v podstate odkiaľkoľvek a kedykoľvek. 

Ak sa takýmto zásadným spôsobom menia všetky segmenty 
hospodárstva, je jasné, že sa podobne zásadným spôsobom
sa bude meniť aj práca. Práca pritom stále nielen v Českej re
publike vyzerá výrazne odlišne podľa toho, či sa pri jej skúmaní 
zameriame na situáciu žien, alebo nás bude zaujímať postave

nie mužov. Po prvé stále existujú nemalé skupiny povolaní, 
ktoré sú považované buď za mužské, či za ženské (pričom tie 
ženské majú z najrôznejších dôvodov tendenciu byť horšie 
finančne ohodnotené).

Zároveň sa ženy stále výrazne menej často dostávajú
do vedúcich pozícií, čo vedie spolu s finančným podhodnotením 
ženských povolaní k tomu, že ženy zarábajú v priemere o pätinu 
menej, ako dostávajú muži. Okrem toho je medzi mužov a ženy 
veľmi nerovnako rozdelená starosť o rodinných príslušníkov, 
ktorí to potrebujú, napríklad deti a seniori, a starosť o domác
nosť. Oboje ležia oveľa častejšie na pleciach žien ako mužov. 
Kedykoľvek teda na trh práce pôsobí nejaký vonkajší vplyv,

je potrebné sa zamerať na to, aký bude mať vplyv na mužov
a na ženy: ich výrazne odlišná východisková situácia vedie
k tomu, že na nich v drvivej väčšine prípadov aj akékoľvek 
zmeny dopadajú veľmi rozdielne. Nie je tomu inak pri digi
talizácii hospodárstva.

Dôsledky digitalizácie pre svet práce sa dajú rozdeliť na dôsled
ky kvantitatívne a kvalitatívne.  – Inak povedané, môžeme
sa pýtať, koľko pracovných miest v priebehu procesu digi
talizácie vznikne či zanikne, ale tiež ako sa zmenia pracovné 
podmienky. Čo sa týka prvej otázky, sú akékoľvek odhady veľmi 
ťažké. Existujúce pracovné miesta môžu zanikať, nie je to však 
iba otázka technických možností. Do rozhodnutia firiem
sa premieta tiež faktor nákladov, ďalej inštitucionálneho rámca, 
v ktorom hospodárstve ktorého štátu funguje. Napríklad v USA 
sa zmeny dejú rýchlejšie a ľahšie, pretože tu existuje oveľa 
menšia ochrana zamestnaných než napríklad v Nemecku, kde 
majú pracujúci naopak v právomoci plnohodnotne spolurozho
dovať o zavádzaní nových technológií. Firmy podstupujú 
aj etické hodnotenie. Podobne, ako sú napríklad zakázané 
niektoré pokusy na embryách, objavuje sa volanie, aby sme 
ako ľudstvo podobne pristupovali k pokročilým formám umelej 
inteligencie. 

„Niektoré pracovné pozície síce môžu zostať zach
ované, ale kompletne sa zmení ich kompetenčné 

predpoklady.” 

Paralelne s tým budú vznikať nové pracovné miesta. Odhadnúť, 
koľko by ich mohlo byť, je očividne veľmi ťažké. Kto vedel v roku 

2000 predpovedať vznik profesie vývojárov aplikácií pre inteli
gentné telefóny, keď ešte ani o ich budúcej existencii nemal nik
to ani potuchy? Popri digitalizácii sa bude trh práce vyrovnávať 
s pôsobením demografických zmien. Veľmi pravdepodobne
aj ďalších migračných vĺn zapríčinených vojnovými konfliktami, 
či klimatickými zmenami. 

Keby sme sa však predsa len snažili aspoň zhruba odhadnúť 
vplyv na zamestnanosť žien a mužov, potom sa zdá, že pretože 
budú automatizáciou zrejme viac postihnuté manuálne a ad
ministratívne práce a skôr ušetrená ošetrujúce povolania, mohli 
by byť úbytkom práce zasiahnutí viac muži ako ženy, ktoré v 
druhej menovanej kategórii profesií tvoria väčšinu. Naopak
by to vplyvom starnutia populácie mohli byť povolania, kde 
bude v budúcnosti po pracovnej sile väčší dopyt než doteraz. 
Dôležitejšie ako kedykoľvek predtým sa preto javí nabúranie 
stereotypov, podľa ktorých ide o činnosti, ktoré sú spojené
s domnelou ženskou prirodzenosťou, a pre mužov sa preto 
nehodia. Schopnosť mužov preorientovať sa profesne týmto 
smerom môže byť jedným z kľúčových riešení pre ich prípadnú 
technologickú nezamestnanosť. Zároveň, keď aj muži
na vlastnej koži okúsia, že nejde o činnosti jednoduché alebo 
nedôležité, posunie to snáď konečne ďalej aj dlhodobo stagnu
júcu diskusiu o ich spravodlivom odmeňovaní. 

FLEXIBILITA VÝHODNÁ PRE MUŽOV 

Z pohľadu rozdielnych vplyvov digitalizácie práce na pracovné 
podmienky žien a mužov stojí v centre pozornosti najmä časová 
a priestorová flexibilita, ktorú umožnili v množstve povolaní 
mobilné elektronické prístroje. Veľmi zaujímavé sú v tomto 
ohľade zistenia výskumníčky Yvonne Lott z vedeckého inštitútu 
nemeckých odborov HansBöcklerStiftung. Po prvé z nich vy
plýva, že zatiaľ čo ženy majú kvôli svojim povinnostiam v rodine 
a domácnosti tendenciu využívať poskytnutú flexibilitu v práci 
k ich zladeniu, muži majú sklony pracovať ešte viac ako bez nej, 
pretože ich žiadne iné povinnosti väčšinou neobmedzujú. V 
situácii, keď je často pre udelenie bonusu, zvýšenie platu alebo 
povýšenie, rozhodujúca práve tiež pripravenosť angažovať sa 
nad rámec, môže flexibilná pracovná doba diskvalifikovať ženy 
ešte viac, ako sa to deje už teraz. 

Z prieskumu vyplýva, že pokiaľ čo pre mužov znamená prechod 
z pevnej pracovnej doby na kĺzavú až dvojtisícové platovej plus 
(v eurách), u žien sa naopak na plate neprejavuje vôbec. Nie 
je to ale fenomén, na ktorom by strácali len ženy. U mužov 
zasa logicky rastie riziko preťaženia a s ním spojené psychické 
a fyzické zdravotné  problémov. Preukázateľne sa medzi nimi 
zvyšuje napríklad podiel tých, ktorí pri absolútne flexibilnom 
pracovnom čase majú problém večer vypnúť a oddýchnuť si. 
Tento efekt u žien pozorovateľný nie je. Čo ženy psychicky, a 
dôsledkom toho aj fyzicky vyčerpáva a ohrozuje, sú situácie, 
keď o flexibilite rozhoduje predovšetkým zamestnávateľ, a nie 
ony samy, alebo keď úplne chýba predvídateľnosť. To zase súvisí 
s tým, že majú väčšinou na starosti zložitú logistiku spojenú so 
starostlivosťou o deti a svojich alebo partnerových rodičov. 
Tieto poznatky dobre korešpondujú so zistením minuloročného 
reprezentatívneho prieskumu medzi nemeckými pracujúcimi, 
Index dobrej práce, ktorý si necháva každoročne vypracovávať 
nemecká odborová konfederácia DGB, aby sa dozvedela viac o 
subjektívnom vnímaní pracovných podmienok. 

SOCIÁLNA POLITIKA 
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„Iba 22 percent žien hovorí, že im digitalizácia pri 
zosúlaďovaní pomohla a celých 66 percent tvrdí, 

že vôbec.” 

Yvotte Lott teda radí: k flexibilizácii práce je potrebné pris
tupovať kriticky a veľmi dobre nastaviť jej rámec, inak hrozí 
zhoršenie už aj tak nespravodlivého postavenia žien a mužov. 
Vždy musí byť jasne nastavená horná hranica pracovného času, 
musia existovať systémy na vykazovanie práce mimo pracoviska 
a pevný pracovný čas, musia byť transparentne stanovené, čo 
je čia úloha, a iba ten by sa mal prejavovať v hodnotení práce, 
a musia byť nastavené funkčné systémy zastupovania. (Je 
pritom samozrejme potrebné nezastať v presadzovaní pred-
stavy, že povinnosti spojené s rodinou a fungovaním domácnosti 
si majú medzi sebou ženy a muži deliť spravodlivejšie, respek-
tíve nie podľa domnelých prirodzených talentov toho ktorého 
pohlavia.)

Zaujímavý je tiež pohľad na digitálne platformy sprostredkujúce 
najrôznejšie jednorazové zákazky optikou postavenia žien
a mužov. K problematike zatiaľ bohužiaľ chýbajú rozsiahlejšie 
výskumy, avšak už teraz sa zdá, že na platformách celkovo 
prevažujú skôr ženy (a všeobecne osoby nejakým spôsobom
na trhu práce znevýhodnené a zraniteľné). Môžu sa tým 
napríklad vyhnúť priamej diskriminácii. Často však podliehajú 
dojmu, že im poskytnú flexibilitu, ktorú potrebujú pre skĺbenie 
všetkých svojich povinností. 

Flexibilita ľudí pracujúcich na platformách je ale ošemetná 
vec. Kvôli veľmi prísnym hodnotiacim systémom, ktoré penali

zujú nedodržania termínu či len dlhšiu odmlku pri odpovedi na 
dopyt až odstrihnutím od atraktívnych ponúk, hovoria
v prieskumoch ľudia často o pravom opaku flexibility. Častokrát 
sa od počítača boja čo i len vzdialiť. Pre ženy ale môže ísť aj

o núdzovú možnosť, keď napríklad po návrate z rodičovskej 
dovolenky nemôžu zohnať prácu, alebo o privýrobok práve 
počas materskej alebo rodičovskej. Tu je však na mieste otázka, 
prečo k obom situáciám vôbec dochádza a prečo sú to ženy, 
ktoré je nútené riešiť prekérnu prácu na platformách. 

Celá rada výskumníčok potom poukazuje v súvislosti s priestoro
vou flexibilitou práce žien ešte na jednu dôležitú súvislosť. Či 
už ide o home office, alebo prácu na platformách. Reálne ide 
v oboch prípadoch o sťahovaní žien z verejného života späť 
domov. Pritom pohyb opačným smerom bol výdobytok, ktorý 
ženské hnutie vybojovalo len nedávno. S ich sťahovaním potom 
ide ruka v ruke zneviditeľnenie žien a ich problémov. Keď si ženy 
odbijú všetky svoje starosti so zosúlaďovaním v súkromí home 
office alebo pri práci na platformách, nikoho s nimi “neobťažu
jú”, a sotva tak vznikne tlak na to, aby sa prerozdeľovali smerom 
k mužom a neboli dôvodom na penalizáciu. Okrem toho, ak 
budú ubúdať pracovné miesta, budú na rade najskôr tie vidi
teľné, alebo tie, ktoré už nie sú nejaký čas na očiach?

S postupujúcou digitalizáciou práce okrem mnohých jej ďalších 
dimenzií musíme bezpodmienečne venovať pozornosť aj jej ro
dovému rozmeru. Nebezpečenstvo politickej radikalizácie alebo 
sociálneho vylúčenia nezamestnaných mužov, ktorí
sa kvôli predsudkom nezvládnu preorientovať z “mužského” po
volanie na zachovanú “ženskú” profesiu, alebo žien, ktoré kvôli 
flexibilite umožnenej digitalizáciou po iba niekoľkých desiatkach 
rokov zmiznú z verejného priestoru, len pretože si spoločnosť 
ešte neuvedomila, že zosúlaďovanie rodinných a pracovných 
povinností nie je len ich záležitosť, sú príliš veľké na to, aby sme 
ich mohli ignorovať. 

ČLÁNOK BOL UVEREJNENÝ V ODBORÁRSKOM 
MESAČNÍKU  SONDY REVUE

Potrebujete 
právnu radu? 

Klientske centrum odborov poskytuje bezplatné právne poradenstvo v týchto oblastiach:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II
ITMS2014+:  312031B970

Pracovné právo

Sociálne a zdravotné
 poistenie

Diskriminácia 
a rovnosť príležitostí

Celoživotné 
vzdelávanie

Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 

Finančné poradenstvo

Všetky potrebné informácie získate na www.kozsr.sk v sekcii Klientske centrum odborov.

KLIENTSKE
CENTRUM
ODBOROV

Ako prebieha riešenie podnetu? 

Klient

Všetky podnety sú okamžite prideľované na spracovanie špecialistom tak, aby bola rovnomerne 
využitá ich odbornosť a časové možnosti.

Odoslať podnet

Kontaktný 
formulár na 

zadanie 
podnetu 

Špecialista 
KCO 

spracuje 
podnet a 

oznámi závery 
a ďalší postup 

V prípade zložitejšieho podnetu, ktorý vyžaduje časovo náročnejšiu právnu analýzu, bude klientovi 
odporučený ďalší postup.

Čo teda Klientske centrum odborov prináša? 
Bezplatné právne poradenstvo

Stabilnú odbornú základňu

Elektronickú formu komunikácie

Zapojenie vysokokvalifikovaných špecialistov odborov

Podnety prideľované na spracovanie podľa expertízy špecialistu 

Klient

ISSN 2585-8289
VYDÁVA 

KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODBORÁRSKE NÁM. Č. 3
815 70  BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ŠÉFREDAKTOR: ROLAND KLOKNER

REDAKČNÁ RADA: 
MONIKA UHLEROVÁ, MÁRIA MAYEROVÁ, 

MARTA HAŠKOVÁ,  MARTINA NEMETHOVÁ, 
MIROSLAV HAJNOŠ, KAROL POMŠAHÁR

TEL. 02/50240127

PERIODICITA JE 6-KRÁT ROČNE.

© EUROPEAN UNION, 2018



 WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 18

TÁTO PUBLIKÁCIA BOLA REALIZOVANÁ V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II. 
TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU

 A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE 
WWW.ESF.GOV.SK


