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Ženy a muži na Slovenskurodové rozdiely v zamestnanosti
a mzdách

Viliam Lauko, Katarína Danielová
V odbornej literatúre sa v súčasnosti možno pomerne často stretnúť s témou rodovej nerovnosti a rodových rozdielov. Avšak nejde o problematiku,
ktorá by mala v literatúre svoju historickú tradíciu. Viac priestoru jej bolo
venovaného až v polovici 20. storočia, v geografii až v 70. rokoch, kedy sa
vyformovala feministická geografia ako jeden z radikálnych smerov geografie (Lauko, Danielová 2012). Slovenská geografická obec však zatiaľ len
sčasti venuje rodovej problematike pozornosť (Blažek, Rochovská 2006, Stasíková 2011, Lauko, Danielová 2012, Danielová, Lauko 2012). Vzhľadom na
spoločenskú povahu problému je preto pochopiteľné, že oveľa viac priestoru mu venuje psychológia a sociológia a to hneď z viacerých hľadísk (Chorvát 2006, Barošová 2008, 2010, Frankovský 2004, Filadelfiová 2007, Kiczková
2011, Ondrejkovič, Majerčíková 2006 a ďalší).
Nasledovná kapitola sa zaoberá rodovými mzdovými rozdielmi na Slovensku a odlišnosťami v jeho regiónoch. Jeho cieľom nie je kritizovať spoločnosť, skôr upozorniť na reálny stav a pokúsiť sa poukázať na priestorové
nerovnosti odmeňovania v ostatnom období v regiónoch Slovenska.

3.3.1 Úvod do problematiky a východiskové pojmy
Pri štúdiu problematiky nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien je potrebné hneď v úvode zadefinovať viacero pojmov. Pojem rod (gender) definovala A. Oakley v roku 1972 v diele „Sex, Gender and Society“ (Delphy 1993).
Ako uvádza aj ďalej vo svojom ďalšom diele (2005), nemožno si ho zamieňať
s pojmom „rod (pohlavie, angl. sex)“. Chápeme ho ako psychologický a kultúrny termín, na rozdiel od druhého v poradí, ktorý má biologickú povahu.
V štúdiách o rodovej nerovnosti teda nejde o fyzické rozdiely pohlaví, ale
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o postavenie mužov a žien v spoločnosti, ich účasť vo verejnom aj súkromnom živote, uplatnenie a odmeňovanie.
Rodovú rovnosť môžeme chápať ako rovnaké zaobchádzanie s mužmi aj
ženami, čo môže znamenať rovnaké zaobchádzanie, ale aj zaobchádzanie,
ktoré je rozdielne, ale aj ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo
slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení
rodovými rolami (Pietruchová, Mesochoritisová 2007).
Pojem rodová nerovnosť alebo rodový rozdiel je opozitom pre pojem rodová rovnosť. Rodové nerovnosti sú rozdiely medzi mužmi a ženami v miere
participácie, možnostiach prístupu, právach , ale aj výsledkoch v ktorejkoľvek oblasti verejnej aj súkromnej sféry (Pietruchová, Mesochoritisová 2007).
M. Edmonds na portáli www.discovery.com prináša 10 príkladov rodovej
nerovnosti vo svete. Sú to možnosť alebo dosiahnutie vzdelania, účasť v politike, slobodu v rozhodovaní o sobáši a rozvode, prístup k zdravotníckej
starostlivosti, feminizácia chudoby, obmedzené vlastníctvo pôdy, interrupcie a zabíjanie novorodencov ženského pohlavia, násilie na ženách, obmedzená mobilita a profesijné prekážky.
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Vo vyspelých západných krajinách sa zväčša podarilo odstrániť alebo
potlačiť prvých deväť prejavov rodovej nerovnosti, avšak posledný naďalej pretrváva. Rodový rozdiel v zamestnanosti a hlavne v odmeňovaní je
vypuklý nielen v rozvojových, ale aj vyspelých demokratických krajinách.
Ženy v zamestnaní sú sústredené spravidla na nižších pracovných pozíciách
a v rovnakých pozíciách často poberajú nižšiu mzdu ako muži. Preto bolo
nutné zaviesť pojem rodový mzdový rozdiel (gender pay gap), ktorý býva jedným zo základných ukazovateľov poukazujúcich na nerovnosti odmeňovania medzi mužmi a ženami. Eurostat ho definuje ako rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužského zamestnanca a hrubou hodinovou
mzdou ženskej platenej zamestnankyne, ako percento hrubej hodinovej
mzdy mužského zamestnanca (www.eurostat .ec.europa.eu). Matematicky
ho možno vyjadriť nasledovne
GPG = (W m –W f )/W m * 100,
kde GPG je rodový mzdový rozdiel, W m je hrubá hodinová mzda mužského zamestnanca a W f hrubá hodinová mzdy ženskej zamestnankyne.
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Mzdové rozdiely však možno obdobne vyjadriť aj na základe priemernej
hrubej mesačnej, prípadne ročnej mzdy.
Je zrejmé, že zo štatistík je možné získať predovšetkým numerický výsledok rodového mzdového rozdielu. Na jeho interpretáciu je však potrebné
zaviesť ďalšie pojmy. Najdôležitejší z nich je rodová segregácia na trhu práce
a jej špecifiká.

3.3.1.1 Rodová segregácia
Rodová segregácia na trhu práce (sex/gender segregation of the labour market) je podľa Barošovej (2007) oddeľovanie (segregácia) ľudí podľa pohlavia/rodu v rámci jednotlivých aspektov trhu práce (v oblasti zamestnávania, vzdelávania, rekvalifikácie, pracovných podmienok a pod.). Predstavuje
rozdielne zastúpenie žien v jednotlivých odvetviach hospodárstva (horizontálna segregácia), ale aj na rôznych pracovných pozíciách, ďalej možnosť
kariérneho postupu žien (vertikálna segregácia), pracovného dovzdelávania
a revzdelávania žien.
Horizontálna rodová segregácia
Horizontálna rodová segregácia má korene v hlbokej minulosti a možno
povedať, že sa vyvíjala spolu so samotným ľudstvom. Od pradávna sa práce
delili na „mužské“ a „ženské“, pričom mužovi pripadala úloha bojovníka,
ochrancu a živiteľa rodiny a úlohou ženy bola starostlivosť o rodinu a domácnosť. S postupom času však čoraz viac „mužskej“ práce prechádzalo na
plecia žien (ako príklad možno uviesť roľnícke práce alebo niektoré remeslá).
S masívnym rozvojom priemyslu a nedostatkom pracovných síl sa na mnohé
pracovné miesta predtým zastávané mužmi dostávali aj ženy. Išlo predovšetkým o manuálne náročné avšak fyzicky nenáročné práce, v ktorých sa
ženy mohli uplatniť. Často išlo o miesta, kde nebolo potrebné sa rozhodovať
a tvorivo myslieť. V súvislosti s horizontálnou rodovou segregáciou býva
spájaný pojem sklenené steny (glass walls)(Still 1997, Wood 2010). Predstavuje pomyslenú hranicu, ktorú ženy nemôžu prekročiť v snahe uplatniť sa aj
v odvetviach chápaných ako „mužské“ a ich prevaha zostáva v „ženských“
odvetviach (školstvo, zdravotníctvo, administratíva, ľahký priemysel.).
Vertikálna rodová segregácia
Odlišným typom segregácie je vertikálna rodová segregácia. Predstavuje vertikálne oddelenie mužov a žien na pracovných pozíciách, kde na vyš-
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šie pracovné posty sa dostávajú spravidla muži, keďže sa u nich z hľadiska
rodových stereotypov predpokladá väčšia miera zodpovednosti, schopnosti
rozhodovať ako aj organizačných schopností. Z tohto dôvodu na vyššie a vedúce (manažérske a riadiace) pozície zastávajú predovšetkým muži, čo sa
neskôr odráža aj v ich mzdovom ohodnotení.
Ženy pritom narážajú na rôzne prekážky, ktoré im bránia v kariérnom
postupe, akonáhle sa dostanú na určitú úroveň (Kee 2005). Tento jav zodpovedá pojmu sklenený strop (glass ceiling), ktorý používajú aj ďalší autori
(Arulampam a kol. 2007, Wood 2010, Ganguli, Terrell 2005). Prekážky zabraňujúce prekonať sklenený strop môžu byť rôznej povahy – od štrukturálnych a organizačných až po subjektívne týkajúce sa zamestnávateľa, či nadriadeného (rodová predpojatosť a stereotypy), či samotnej ženy. Ako uvádza
Z. Kiczková (in Pribišová 2008), ženy často nie sú v správnej chvíli na správnom mieste, neprenikajú do neformálnych sietí (= stretnutia s kolegami po
práci), kde sa často diskutuje aj o pracovných povinnostiach a robia dôležité
rozhodnutia. Pre mnohé ženy sú takéto stretnutia vzhľadom na povinnosti
v rodine nemožné, alebo sa im často zdajú nevhodné.
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Pojem lepkavá podlaha (sticky floor) definujú Booth a kol. (2003), ako aj
Arulampam a kol. (2007). Stretávame sa ním však už skôr (Laabs 1993, Guy
1994, Still 1997). Väčšinou je chápaný ako skutočnosť, že ženy bývajú z rôznych príčin menej povyšované ako muži alebo pri rovnakom podiele povýšených mužov aj žien, muži v rovnakej pozícii poberajú vyššiu mzdu. Tak
je možné obísť antidiskrimančné zákony, pretože povýšených je rovnaké
množstvo, sú aj v rovnakom platovom pásme, avšak pri detailnejšom skúmaní narážame na fakt, že ženy sú na jeho dne (lepkavej podlahe) a naopak
muži sa nachádzajú vyššie (Booth a kol. 2003). Laabs (1993) uvádza, že mnohé zamestnania (patria medzi ne viaceré feminizované, napr. administratívne pracovníčky) často získavajú nálepku „lepkavej podlahy“ a zamestnanci
majú málo možností na postup.
Efekt skleneného stropu býva v zamestnaniach s prevahou žien posilnený efektom skleneného výťahu (glass elevator, glass escalator). Ten predstavuje
rýchly kariérny postup mužov v porovnaní s postupom žien a to napriek
tomu, že ich skúsenosti, vzdelanie a ďalšie charakteristiky sú zhodné alebo
dokonca nižšie než skúsenosti či vzdelanie žien (Pavlík, Smetáčková 2006).
Podľa D. Brožovej (2009) predstavuje sklenený výťah určité postupy, ktoré umožňujú mužom oveľa rýchlejší kariérny postup na vyššie pozície než
ženám a než by sa javilo primeraným ich vzdelaniu, veku a dĺžke praxe.
William (1982 in Macarie, Moldovan 2012) uvádza, že tento rýchly postup
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je možný práve preto, že kým na ženskú zamestnankyňu dohliadajú ostatné
ženy, muž má dohľad (a častokrát podporu) manažmentu tvoreného prevažne mužmi.
Sklenený útes (glass cliff) je pojem, ktorý metaforicky vystihuje jav, kedy
je žena menovaná na vyššiu, avšak rizikovú pozíciu. Teda v čase, keď firma čelí problémom a ťažkej ekonomickej situácii. Ženy tak majú oveľa viac
sťaženú prácu, pretože sa musia nielenže etablovať v novej pozícii, ale zároveň musia riešiť kritické situácie, ktorým je firma v danom čase vystavená.
V prípade neúspechu je tak posilnený jednak rodový predsudok o neschopnosti žien vo vedúcich pozíciách a tiež aj novovymenovaná žena môže slúžiť
ako „obetný baránok“, resp. príčina neúspechu firmy. Tento jav popísali na
základe empirického výskumu v rámci 100 spoločností M. K. Ryan a S. A.
Haslam v roku 2005. S. Bruckmüller a N. R. Branscombe (2010) uvádzajú, že
pravdepodobnosť, že sa ženy dostanú do vedúcich a manažérskych pozícií
je vyššia v čase krízy, ako v čase konjunktúry. Jeden (z pozitívnych) dôvodov udávajú ten, že ak si spoločnosť vedie zle pod mužským vedením, je
potrebná zmena a teda by do vedenia mala prísť žena.
Jav pomenovaný ako deravé potrubie (leaky pipe) sa vyskytuje hlavne
v akademickom, vedeckom prostredí, v prostredí IT a vysokých technológií.
Poukazuje na skutočnosť, že smerom k vyššej vedeckej hodnosti ubúda žien.
J. Blau (2012) uvádza, že napriek tomu, že v Európe stúpa vzdelanosť žien,
veľmi málo ich zostáva pracovať v oblasti vedy a výskumu (v EÚ od roku
1990 viac ako 50 % absolventov vysokoškolského štúdia vo všetkých oblastiach sú ženy, z absolventov s titulom PhD. tvoria iba 45 % a z počtu pracovníkov vo výskume je iba 32 % žien). Jedným z dôvodov je aj materstvo, ktoré
väčšinou predpokladá prerušenie vedeckej kariéry spojenej s množstvom
štúdia a práce „aj po skončení pracovnej doby“. V mnohých prípadoch postup vo vedeckej hodnosti vyžaduje postdoktorské miesta a stáže spojené
s vysokou mobilitou mladého vedca, čo v prípade ženy, ktorá si zakladá rodinu, nie je možné. Podobne sa k tomuto problému vyjadrujú aj K. W. Koput
a B. A. Gutek (2010) v oblasti IT a A. C. Justice (2009) v oblasti akademickej
medicíny, ktorá upozorňuje na to, že bez podpory partnera a deľby práce
o deti a domácnosť nie je pre ženu možné sa naplno venovať na čas náročnému výskumu.
Hoci majú uvedené pojmy metaforický charakter, veľmi dobre vystihujú problém rodovej segregácie. Taktiež nemožno tvrdiť, že by horizontálna
a vertikálna segregácia boli dva samostatné javy vyskytujúce sa oddelene.
Naopak často jeden jav podmieňuje druhý, prípadne ho ešte umocňuje. Ako
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príklad možno uviesť nízko mzdovo ohodnotené odvetvia s dominanciou
žien, kde sa často vo vedúcich vyššie ohodnotených pozíciách nachádzajú
muži (majstri alebo vedúci zmeny v odvetviach spotrebného priemyslu, riaditelia škôl a pod.). Ide o horizontálnu segregáciu, ktorá dáva predpoklady
pre vznik vertikálnej segregácie reprezentovanej efektom skleného výťahu.

3.3.2 Historický kontext rodovej mzdovej segregácie
Ako sme už vyššie uviedli, možno tvrdiť, že problém rodovej segregácie je starý ako ľudstvo samo. Problematika rodového mzdového rozdielu, ale rozdielov v zamestnanosti sa však začala vo väčšej miere rozvíjať
spolu s prudkým rozvojom priemyslu, keď v novovznikajúcich manufaktúrach a neskôr priemyselných závodoch začalo pracovať veľké množstvo
obyvateľstva. Pre jednotlivé výrobné činnosti bolo potrebné zadefinovať
mzdy pre väčšie skupiny pracovníkov. Keďže sa stávalo, že vzniknutý priemyselný podnik nemal vždy dostatok mužskej pracovnej sily, na fyzicky
menej náročné činnosti boli dopĺňané ženy. Vzhľadom na nižšiu náročnosť
vykonaného úkonu, žena dostávala nižšiu mzdu. Navyše sa muži pokladali
za skúsenejších v priemyselných činnostiach, čo tiež zvyšovalo ich cenu. Postupným vývojom v odvetviach ľahkého priemyslu a administratíve začali
prevládať ženy, v zdravotníctve mali dominanciu už aj v minulosti (napr.
kláštorné sestry ako ošetrovateľky). Týmto spôsobom začali medzi jednotlivými odvetviami vznikať zamestnanecké rozdiely v zmysle obsadenosti
pohlaví, čím sa postupne vytváral efekt sklenených stien.
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Vo vyšších kruhoch segregácia vznikala trochu odlišným spôsobom. Z.
Kiczková (2011) uvádza, že na prelome 18. a 19. storočia vznikol v západných
krajinách meštiansky model rodiny, kde muž vystupoval ako živiteľ a ženy
preberala úlohu „domáceho anjela“ s morálnou povinnosťou zodpovednosti
za chod rodiny, jej citovú atmosféru a šťastie detí. Jej práca v domácnosti
nemala peňažný ekvivalent a teda čas, ktorý bol na ňu vynaložený, nemal
obchodnú hodnotu. Pokiaľ muž-živiteľ dokázal rodinu zabezpečiť, žena do
zamestnania nenastupovala. V opačnom prípade bola pre spoločnosť neakceptovateľná ako žena zanedbávajúca rodinu a domácnosť. Industrializácia, rozvoj priemyselného trhu práce a ideológia domáceho kozubu ženám
vytvorili nové a v porovnaní s mužmi odlišné podmienky zamestnávania,
pričom ich podriadili mužským živiteľom rodiny, znevážili ich schopnosti
a ženskú prácu vytlačili na okraj (Adams 1982 in Pietruchová 2007).
Možno tvrdiť, že nielen v Európe, ale aj v ostatných častiach sveta práve
industrializácia podmienila nárast problematiky rodového mzdového roz-
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dielu. V súčasnosti je asi najviac vypuklý v ázijských a afrických krajinách,
ktorý je atraktívny pre západné spoločnosti svojou lacnou pracovnou silou.
M. Cornish (2007 in Ñopo et al 2011) tvrdí, že v súčasnosti rodové mzdové
rozdiely sú aj jedným z dôsledkov globalizácie a liberalizácie trhu. Ako dôkaz možno uviesť príklad: ázijské výrobky textilného a elektrotechnického
priemyslu náročného na manuálnu prácu a prácu za pásom v súčasnosti zaplavujú svetový trh. Sú atraktívne pre svoju nízku cenu, ktorá však reflektuje na nízke náklady na mzdy, keďže väčšina zamestnaných sú ženy (a často
krát aj deti).
Problém rodového mzdového rozdielu však pociťujú aj vyspelé ekonomiky. C. Goldinová (1990) uvádza, že ženy v USA vnímali túto nespravodlivosť už počas celého minulého storočia. Avšak kvôli rodovým zvykom
a predsudkom iba málo z nich sa odvážilo proti tejto nerovnosti protestovať.
Väčšie protesty a hlasy za riešenie problému mzdovej diskriminácie sa začali ozývať až od 60. rokov 20. storočia zo strednej triedy vzdelaných Američaniek, čo nakoniec viedlo k rozvoju feministického hnutia v 70. rokoch.
Následne boli v USA implementované zákony zaručujúce rovnakú odmenu a rovnaké podmienky práce pre mužov a ženy. Podobne postupovali aj
ďalšie krajiny (Austrália, Nový Zéland, viaceré krajiny západnej a severnej
Európy, Švajčiarsko, Nemecko, Japonsko), čo viedlo k zníženiu rodových
mzdových rozdielov (Waldfogel 1998). Právo mužov a žien na rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty bolo zakotvené
už v roku 1957 v Rímskych zmluvách v článku 119 a od roku 1962 malo byť
uplatňované v členských štátoch EHS (Danielová, Lauko 2012). V Európe
sa dôležitými stali dokumenty Európska sociálna charta (v r. 1996), Charta
základných sociálnych práv pracovníkov (v r. 1989), Amsterdamská zmluva (v r. 1997), Európska stratégia zamestnanosti z Luxemburského procesu
(v r. 1997), ako aj Lisabonská stratégia (v r. 2000). Boli to dôležité dokumenty, ktoré obsahovali aj ustanovenia s ohľadom na odstránenie disproporcie
v zamestnanosti a odmeňovaní žien a mužov. V rámci celého sveta najdôležitejším dokumentom posilňujúcim práva žien vo svete je Dohovor OSN
o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (v r. 1979).

3.3.2.1 Rodové rozdiely na Slovensku
Rodový mzdový rozdiel na Slovensku nie je nový fenomén. Slovensko ako agrárny región Rakúsko-Uhorskej dynastie nevytváralo podmienky pre zamestnanosť žien, nehovoriac už o ich adekvátnom odmeňovaní.
Ženy pracovali v domácnosti, prípadne pomáhali pri poľných prácach. Ak
muž živiteľ rodiny odchádzal za zárobkami, celá starostlivosť o pozemky aj
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domácnosť ležala na pleciach ženy. V prípade, že za zárobkom odchádzali
ženy (zväčša slobodné), uplatňovali sa predovšetkým v mestách ako slúžky
a pomocnice v domácnosti. Ženská práca mala stále štatút dočasnej (kým sa
žena nevydala), v prípade rodiny doplnkovej k mužskej práci.
Postupný rozvoj priemyslu priniesol aj pracovné príležitosti pre ženy.
V manufaktúrach a neskôr v továrňach ľahkého priemyslu bola často potrebná ženská zručnosť, ženy boli žiadané v zdravotníctve a čoraz viac sa uplatňovali aj v administratíve. Avšak keďže táto práca bola často v porovnaní
s mužskou (prevažne v odvetviach ťažkého priemyslu) menej fyzicky náročná, bola hodnotená aj oveľa nižšie. Muž bol stále považovaný za živiteľa
rodiny a tak podľa vtedajších spoločenských meradiel nebolo potrebné, aby
ženy zarábali vyššie mzdy. V medzivojnovom období ženská mzda dosahovala iba 62 % mužskej mzdy a bola preto označovaná ako „hladová mzda“
(Glos 1937, in Pietruchová 2007).
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Na základe historických faktov možno vysloviť názor, že základy horizontálnej segregácie položené už v dávnej minulosti začali nadobúdať oveľa
väčšie rozmery práve v súvislosti s rozvojom kapitalizmu a teda aj s nástupom rozvoja priemyslu. Viaceré odvetvia hospodárstva postupne nadobúdali ženský charakter, čo znamenalo nižšiu fyzickú náročnosť vykonávanej
práce, ale zároveň aj nižšiu mzdu. Tento vývoj pokračoval na našom území
aj v období socializmu, kedy politika a ideológia hovorili nielen o práve,
ale aj povinnosti pracovať. Potrebu ekonomickej aktivity žien vyvolávala aj
všeobecná nízka úroveň pracovných príjmov, nakoľko jeden príjem nebol
dostatočný pre finančné zabezpečenie rodiny (Kiczková 2011). Socialistická
spoločnosť síce deklarovala rovnosť medzi mužmi a ženami, čo bolo dokonca zakotvené aj v zákonoch (§ 1 Ústavy ČSR z roku 1948, čl. 20 a 27 Ústavy
ČSSR z roku 1960). Tieto zákony zaručovali ženám aj mužom rovnaké postavenie v rodine a spoločnosti, ako aj rovnaký prístup ku vzdelaniu, povolaniam, hodnostiam a pod. Avšak práve vďaka horizontálnej segregácii,
ktorá bola zdôvodňovaná predovšetkým fyzickou náročnosťou niektorých
povolaní, v skutočnosti rovnoprávnosť uplatňovaná nebola. V socialistickom období boli rozvíjané predovšetkým ťažké odvetvia priemyslu, kde boli
zamestnaní predovšetkým muži, podniky ľahkého priemyslu (ako textilného, obuvníckeho, potravinárskeho) boli budované len ako doplnkové pre
zaistenie práce aj pre ženy. Práca v nich bola hodnotená ako fyzicky menej
náročná a teda aj nižšie mzdovo ohodnotená. Podobne na tom boli aj administratíva, školstvo a zdravotníctvo, kde postupne ženy prevzali väčšinu
pracovných miest. Hlavne posledné dve spomínané odvetvia sa prejavili ako

Časť 3: Regionálny rozvoj a regionálne disparity na Slovensku
mzdovo hlboko podhodnotené vzhľadom na vysokú psychickú náročnosť
a zodpovednosť.
Predstavitelia socialistickej spoločnosti si uvedomovali tieto nedostatky, avšak za vznik rodovej nerovnosti vinili predošlý kapitalistický systém.
Podľa Hamerníka (1976) socialistická spoločnosť nemohla za krátky čas
svojej existencie vytvoriť toľko hmotných zdrojov a natoľko zmeniť vedomie ľudí, aby sa vytvorili všetky potrebné materiálne, morálne, politické
a kultúrne podmienky pre úplnú emancipáciu ženy. Avšak Zákonník práce
z roku 1965 doplnený neskoršími viacerými novelami a úpravami priniesol ženám viaceré sociálne istoty, ako napríklad materskú a rodičovskú dovolenku, nemožnosť výpovede počas ich trvania, upravoval ich pracovné
prostredie a podmienky za účelom ochrany zdravia žien a najmä tehotných
žien. Nezaručoval však aj ich rovnaké finančné ohodnotenie, ktoré vyvstávalo predovšetkým z horizontálnej segregácie.
Navyše na rozdiel od meštianskeho modelu rodiny v západných krajinách mal model socialistickej rodiny iný charakter. Zamestnaná žena, často
matka, bola idealizovaná ako budovateľka socializmu, avšak minimálne sa
prihliadalo aj na jej prácu v domácnosti, ktorá mala v ideológii nízky status. K jej podceňovaniu prispela idea „oslobodenej domácnosti“ tým, že ju
považovala za ľahko nahraditeľnú lepšou vybavenosťou domácností (napr.
elektrospotrebičmi) a zastupiteľnú verejnými inštitúciami (napr. verejným
stravovaním, predškolskými zariadeniami, školskými družinami, a pod.)
(Kiczková 2011).
Výrazné pozitívne zmeny nenastali ani v období transformácie. Horizontálna segregácia naďalej pretrváva. Týmto nechceme naznačiť, že by malo
začať masové zamestnávanie žien v odvetviach, na ktoré fyzicky nestačia.
Kapitola sa skôr snaží upozorniť na skutočnosť, že aj zdanlivo fyzicky nenáročná práca môže byť náročná monotónnosťou alebo naopak zodpovednosťou a teda by si zaslúžila vyššie ohodnotenie. Veľkým problémom tiež je, že
pre mnohých zamestnávateľov v trhovej ekonomike sa ženy javia ako málo
perspektívne a prinášajúce firmám nižší zisk ako muži z dôvodu predpokladaného materstva a vyššej starostlivosti o rodinu v porovnaní s mužmi.
Už na začiatku 90. rokov bol na Slovensku (ešte ako súčasti ČSFR) v platnosti zákon č. 1/1992 Zbierky zákonov o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernej mzde, ktorý v § 4a zakotvoval rovnakú mzdu za rovnakú
prácu a prácu rovnakej hodnoty (Danielová, Lauko 2012). Rovnosť medzi
mužom a ženou v oblasti práce a miezd potvrdzoval neustále upravovaný
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a dopĺňaný zákonník práce z roku 1965, ktorý bol v roku 2001 nahradený novým - zákonom č. 311/2001 Zbierky zákonov, avšak z predchádzajúceho do
veľkej miery vychádzal. O tri roky neskôr bol v Slovenskej republike prijatý
zákon č. 365/2004 s účinnosťou od 1. 7. 2004, tiež nazývaný ako antidiskriminačný zákon, ktorý v § 6 uvádza Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch. Ten v časti 2b
deklaruje zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti výkonu zamestnania
a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného
postupu v zamestnaní a prepúšťania (Zbierka zákonov, zákon č. 365/2004).
Vzhľadom na uvedený prijatý zákon by mala byť zaručená rodová mzdová
rovnosť, čo tak však vždy vďaka vertikálnej a horizontálnej rodovej segregácii nie je.

3.3.3 Použité dáta
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Pri charakteristike rodových mzdových rozdielov na Slovensku a jeho
regiónoch sme vychádzali z voľne dostupných údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky a to z Regionálnej databázy (ďalej RegDat), databázy Slovstatu a databázy Rodovej rovnosti, do ktorej podklady pre Štatistický úrad pripravuje spoločnosť Trexima. V kapitole sú použité rôzne údaje
o (priemernom) evidenčnom počte zamestnancov, priemernej hrubej nominálnej mzde zamestnanca, miere nezamestnanosti. Treba však podotknúť,
že úplné zosúladenie časových radov a období spomínaných v práci nebolo
možné z viacerých dôvodov:
1) napriek tomu, že všetky použité údaje s výnimkou údajov z Eurostatu
boli pod hlavičkou Štatistického úradu, v podstate pochádzajú z viacerých zdrojov, respektíve sú získavané viacerými metodikami. Kým
vybrané údaje v Regionálnej databáze a Slovstate sa zisťujú zo štvrťročného rezortného výkazu práce ISCP pre Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ďalšie pochádzajú z výberového zisťovania pracovných síl. Podobnú metodiku používa aj spoločnosť Trexima, ktorá pre
Štatistický úrad získava aj údaje o rodovej rovnosti.
2) rozdiely v údajoch Eurostatu a Slovstatu (RegDatu) pramenia zo skutočnosti, že Slovstat (Reg Dat) používal údaje o zamestnanosti a mzdách
za podniky s 20 a viac zamestnancami (za organizácie peňažníctva a poisťovníctva bez ohľadu na počet zamestnancov), v súčasnosti narába
s údajmi o všetkých právnických subjektoch, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú 2 a viac zamestnancov. Oproti tomu údaje
z Eurostatu pochádzajú z podnikov, ktoré majú 10 a viac zamestnancov.
3) Rozdielnosť dĺžky časových radov a sledovaných období vyplýva zo
skutočnosti, že nie všetky ukazovatele sú sledované za rovnaké časové
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obdobie. Snahou autorov práce bolo získať údaje za čo najdlhšie obdobie bez prerušenia.
4) Štatistický úrad pri niektorých ukazovateľoch počas sledovaného obdobia zmenil metodiku zisťovania. Išlo predovšetkým o štruktúru zamestnaných podľa odvetví hospodárstva (OKEČ, NACE) a podľa tried
klasifikácie zamestnaných (KZAM, ISCO-08).
5) Počas sledovaného obdobia sa menila slovenská mena za euro.
Vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé fakty v práci sú interpretované
spravidla na základe jedného, resp. dvoch ukazovateľov, nepredpokladáme,
že by došlo kvôli spomínaným problémom k výraznému skresleniu interpretovaných javov.

3.3.4 Rodový mzdový rozdiel
3.3.4.1 Rodový mzdový rozdiel vo vybraných európskych
krajinách
Aj keď sa v celosvetovom ponímaní Slovensko radí skôr medzi krajiny
s vysokým stupňom emancipácie žien, v Európe nemá z hľadiska rovnosti
odmeňovania mužov a žien príliš lichotivé postavenie. Obr. 98 dokumentuje, že medzi európskymi krajinami v období 2006-2012 dosiahlo 5. najvyšší rodový mzdový rozdiel (RMR) hneď za Estónskom, Rakúskom, Českom a Nemeckom (za uvedené obdobie podľa údajov z Eurostatu dosiahlo
priemernú hodnotu rodového mzdového rozdielu 21,97 %). Povážlivé je to
hlavne z toho dôvodu, že v porovnaní s inými krajinami priemerná zamestnanosť žien nedosahovala vysoké percento a pohybovala sa iba v rozmedzí
57 až 60 % (obr. 99). Zaujímavé na tomto zistení je to, že napriek tomu, že sa
susediace krajiny Strednej Európy (Česko, Slovensko, Rakúsko, Nemecko)
vyvíjali v minulom storočí v dvoch rozličných zriadeniach, sú si veľmi podobné výškou svojho rodového mzdového rozdielu.
Najvyššiu zamestnanosť žien dosahujú severské krajiny, ktoré sa v sledovanom období pohybovali nad úrovňou 70 % (napr. Island 79,43 %, Nórsko 77,29 %, Švédsko 76,30 %), preto ich možno hodnotiť z hľadiska rodového mzdového rozdielu oproti Slovensku lepšie. Najnižší rodový mzdový
rozdiel zaznamenávajú krajiny ako Poľsko, Taliansko a Malta (menej ako
8 %), ide však o krajiny s najnižšou zamestnanosťou žien v rámci Európy
(Taliansko a Malta dokonca menej ako 50 %). Najväčšie úspechy z hľadiska rovnosti odmeňovania pohlaví dosiahlo Slovinsko. V období 2006-2012
jeho rodový mzdový rozdiel dosahoval podľa údajov z Eurostatu priemernú
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Obr. 98. Priemerný rodový mzdový rozdiel vo vybraných krajinách Európy  
v období 2006-2012
Eurostat, upravili autori, 2014
hodnotu iba 3,13 %, pričom krajina disponuje dvojtretinovou ženskou zamestnanosťou (obr. 99).

3.3.4.2 Rodový mzdový rozdiel na Slovensku
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V období 2001-2012 priemerná mzda podľa údajov zo Štatistického úradu na Slovensku kontinuálne a možno povedať aj rovnomerne rástla. Od
roku 2001, kedy dosahovala výšku 424 €, sa do roku 2012 dostala na úroveň
881 € (obr. 101). Isté spomalenie rastu je znateľné od roku 2008, čo bolo spôsobené vplyvom globálnej hospodárskej krízy, no od roku 2011 môžeme znova hovoriť o raste. Avšak pri porovnaní priemerných miezd mužov a žien
zaznamenávame výrazné rozdiely a teda aj rodový mzdový rozdiel. Už na
začiatku sledovaného obdobia dosahoval rozdiel medzi mužskou a ženskou
priemernou hrubou nominálnou mzdou 130 € a do konca sa zvýšil až na
250 € (obr. 100).
Avšak vzhľadom na to, že mužská aj ženská priemerná mzda zaznamenávala rast, je vhodnejšie hovoriť o relatívnom porovnaní. Rodový mzdový rozdiel sa v sledovanom období pohyboval v rozmedzí hodnôt 25,0 až
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Obr. 99. Priemerná zamestnanosť žien a priemerný rodový mzdový rozdiel
vo vybraných krajinách Európy  v období 2006-2012
Eurostat, upravili autori, 2014
30,1 % (obr. 101). Spočiatku síce mierne poklesával, avšak vzhľadom na to,
že mužské priemerné mzdy rástli rýchlejšie, narastala aj hodnota rodového
mzdového rozdielu.
Mzdový rozdiel dosiahol práve v čase vrcholenia spomínanej hospodárskej krízy, čo možno odôvodniť šetriacimi opatreniami viacerých zamestnávateľov, ktorí často znižovali stavy zamestnancov a aj mzdy sa snažili
udržať na čo najnižšej úrovni. Od roku 2010 však možno hovoriť o pozitívnom vývoji rodového mzdového rozdielu, nakoľko jeho hodnota poklesávala a na konci sledovaného obdobia dosiahla minimum.
Väčšie rozdiely však možno sledovať pri detailnejšom skúmaní rodového
mzdového rozdielu, respektíve pri jeho štruktúre. Ak sledujeme rozvrstvenie miezd podľa veku zamestnancov, možno konštatovať, že vo všetkých
5-ročných vekových kategóriách muži poberajú vyššiu mzdu (obr. 102). Najmenší rozdiel bol v období 2005-2012 pri prvých troch vekových kategóriách
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– zamestnancoch do 29 rokov, kedy šlo o absolventov, respektíve o pracovníkov s najmenšími skúsenosťami. V tejto vekovej kategórii sa ešte nestačí
dostatočne vyprofilovať vertikálna mzdová segregácia. Absolútne sa mzdy
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Obr. 100. Vývoj priemernej hrubej nominálnej mzdy mužov a žien
v Slovenskej republike v období 2001-2012
ŠÚ SR, RegDat, 2014, upravili autori, 2014

308

líšili približne o 100 € v prospech mužov. Najvyššie mzdové rozdiely zaznamenávajú vekové kategórie 35-44 rokov, kedy mnohí muži už majú dobre
rozbehnutú kariéru, čo sa pozitívne odráža aj na výške ich príjmu. Naopak
pre ženy je to obdobie, kedy sa viaceré vracajú do zamestnania po materskej dovolenke, prípadne po nej nastupujú do nového zamestnania alebo už
vzhľadom na vyšší vek detí nemusia toľko času venovať rodine a môžu sa
naplno venovať svojej práci. Pri zamestnancoch starších ako 55 rokov možno
znovu hovoriť o poklese rozdielu miezd medzi pohlaviami. V tomto veku už
je problematickejšie aj pre mužov udržať si zamestnanie (pokiaľ nepracujú
vo vysokých pozíciách), preto je zrejmé, že sú ochotní pracovať aj za nižšiu
mzdu.
Rodový mzdový rozdiel sa podľa tejto schémy približne pohyboval vo
všetkých vekových kategóriách v celom sledovanom období (obr. 103). Pozitívny vývoj môžeme však sledovať vo vekovej kategórii 30-34 ročných, ktorá
zaznamenáva pokles rodového mzdového rozdielu (v roku 2005 zaznamenávala rodový mzdový rozdiel 32,1 %, v roku 2012 už iba 21,8 %). Môže to súvisieť s rastúcou emancipáciou žien, ale možno aj s faktom, že čoraz viac pá-
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Obr. 101. Vývoj priemernej hrubej nominálnej mzdy obyvateľstva
Slovenskej republiky a rodového rozdielu miezd v období 2001-2012
ŠÚ SR, RegDat, 2014, upravili autori, 2014
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Obr. 102. Priemerná mzda mužov a žien v SR podľa veku v období
2005-2012
ŠÚ SR, Rodová rovnosť, upravili autori, 2014
rov si zakladá rodinu vo vyššom veku a mnohé ženy sa ešte aj v tejto vekovej
kategórii naplno venujú kariére. Naopak rast rodového mzdového rozdielu
zaznamenali najmladšie vekové kategórie (do 19 rokov a 20-24 rokov). Môže
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to súvisieť s rastúcou konkurenciou na trhu práce, ale aj väčšou dravosťou
a ctižiadosťou mladých mužov v porovnaní s rovnako starými ženami.
Rodové mzdové rozdiely možno sledovať aj z hľadiska vzdelanostnej
štruktúry. Vo všeobecnosti platí čím vyššie vzdelanie, tým vyššia mzda. Dokazuje to aj obr. 104, ktorý zachytáva štruktúru miezd podľa vzdelania zamestnaných. U mužov aj žien so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania rastie aj
výška príjmov. Avšak nemožno hovoriť o rovnakom raste, nakoľko príjmy
mužov sú oveľa vyššie ako žien s rovnakým najvyšším stupňom ukončeného
vzdelania.
Najvyššie rodové mzdové rozdiely možno zaznamenať pri vysokoškolskom vzdelaní 1. a 2. stupňa (obr. 105), kedy vysokoškolsky vzdelaní muži
bývajú oveľa vyššie odmeňovaní ako ženy. V roku 2012 dosahoval rodový
mzdový rozdiel pri vysokoškolskom vzdelaní 1. stupňa úroveň 30,6 % a pri
vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa až 31,5 % v prospech mužov (ŠÚ SR,
2014). Rodový mzdový rozdiel bol teda vysoko nadpriemerný a túto hladinu
si približne udržiaval celé sledované obdobie. V súčasnom období mnoho
zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie uchádzačov o zamestnanie, avšak prijaté ženy z rôznych objektívnych a subjektívnych príčin často ostávajú na nižších pracovných pozíciách (alebo sú na ne rovno prijaté),
čo sa odzrkadľuje aj na výške ich mzdy. Vysoký mzdový rozdiel vykazujú
aj zamestnanci s učňovským vzdelaním bez maturity. Práve tu pôsobí efekt
sklenených stien. Učňovské odbory sú výrazne „mužsky“ a „žensky“ diferencované, vyučené ženy pracujú zvyčajne ako šičky, krajčírky, kuchárky,
pekárky, predavačky a pod., teda v odvetviach ľahkého priemyslu, prípadne v službách, čo sú zamestnania, kde výška mzdy je nízka. Naopak muži
zamestnaní napr. v strojárskom priemysle, elektrotechnickom, hutníckom
alebo ťažobnom priemysle sú vyššie mzdovo ohodnotení, pretože sa u nich
predpokladá vyššia fyzická náročnosť práce.
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Paradoxne najnižší rodový mzdový rozdiel vykazujú zamestnanci s 3.
stupňom vysokoškolského vzdelania. Možno to dôvodiť skutočnosťou, že
pracovné pozície, ktoré takíto zamestnanci zastávajú, si väčšinou vyžadujú
vysokú odbornosť a kariérny postup závisí hlavne od preukázaných schopností. Fenomén skleneného stropu tu teda nie je natoľko vypuklý. V neposlednom rade menší rodový mzdový rozdiel spôsobuje aj to, že väčšina zamestnancov s týmto stupňom vzdelania pracuje v oblasti vedy a výskumu.
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Obr. 103. Vývoj RMR v SR podľa veku v období 2005-2012
ŠÚ SR, Rodová rovnosť upravili autori, 2014
Na Slovensku ide väčšinou o štátne inštitúcie s prepracovaným tabuľkovým
a teda menej ovplyvniteľným spôsobom ohodnotenia.
V neposlednom rade tu veľkú úlohu zohrávajú aj morálno-vôľové vlastnosti a psychológia žien, ktoré sa dostali túto úroveň vzdelanosti. Tieto ženy
sa snažia svoje vzdelanie naplno v zamestnaní uplatniť, často majú vyššie
ambície, disponujú dobrými organizačnými, ako aj prezentačnými, komunikačnými a ďalšími schopnosťami a teda majú vysoké predpoklady na to,
aby sa uplatnili aj na vyšších pracovných pozíciách. Často majú aj politické
ambície a preto sa nezriedka prepracujú aj do najvyšších kruhov. Ženy s 3.
stupňom vysokoškolského vzdelania sa zvyčajne uplatňujú vo vede a výskume, ale aj zdravotníctve a vysokom školstve. V týchto oblastiach hrozí
efekt deravého potrubia spomínaného v časti 3.3.1.1, preto úspech ženy závisí vo veľkej miere od jej rodinného zázemia.
Vertikálnu rodovú segregáciu môžeme pozorovať aj pri porovnaní priemernej hrubej mzdy a jednotlivých tried klasifikácie zamestnaní (KZAM,
obr. 106). Jednoznačne najvyššiu mzdu poberá trieda zákonodarcov, vedúcich a riadiacich pracovníkov. Avšak v tejto triede pozorujeme aj najvyšší rodový mzdový rozdiel, či už absolútny alebo relatívny. Pôsobí tu efekt
skleneného stropu, pretože sa do tejto triedy dostane menej žien porovnaní
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Obr. 104. Priemerná mzda mužov a žien v SR podľa najvyššieho stupňa
dosiahnutého vzdelania v období 2006-2012
ŠÚ SR, Rodová rovnosť upravili autori, 2014
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Obr. 105. Vývoj RMR v SR podľa najvyššieho stupňa dosiahnutého
vzdelania v období 2006-2012
ŠÚ SR, Rodová rovnosť upravili autori, 2014

Časť 3: Regionálny rozvoj a regionálne disparity na Slovensku

ZVR

trieda zamestnaní

VO
TZP
NA
PSO
KZP
RKV
OS

muži

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

0

200

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

PN

ženy

Obr. 106. Priemerná mzda mužov a žien v SR podľa tried zamestnaní
KZAM v období 2005-2011
ŠÚ SR, Rodová rovnosť upravili autori, 2014
Poznámka: ZVR – zákonodarci, vedúci a riadiaci zamestnanci, VO – vedecká a odborní duševní zamestnanci, TZP - technickí, zdravotnícki a pedagogickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch, NA   - nižší administratívni zamestnanci, PSO
- prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode, KZP - kvalifikovaní zamestnanci
v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch (okr. obsl. stroj. a zariad.),
RKV - remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení), OS – obsluha strojov a zariadení, PN – pomocní a nekvalifikovaná zamestnanci

s mužmi. Podľa údajov zo Štatistického úradu, napr. v roku 2010 pracovalo
v tejto triede zamestnaní 44 098 mužov, avšak len 28187 žien. Ženy sú nižšie
ohodnotené, pretože spravidla zastávajú nižšie pozície. Absolútny rodový
miezd tak v roku 2010 predstavoval 633 € a relatívny 31, 3 %. Veľmi vysoký
rodový rozdiel miezd je aj v triede prevádzkových zamestnancov v službách
a obchode, kde v roku 2010 nadobúdal hodnotu až 39,6 %. Táto disproporcia je vytváraná napr. v maloobchode prevahou žien predavačiek, ktoré sú
spravidla nízko mzdovo ohodnotené. Protiváhu tvoria muži v tejto triede
pôsobiaci ako zamestnanci ochrany a strážnej služby (napr. hasiči, policajti,
strážni väzenskej služby, a pod.) s vyššou mzdou. Takže popri vertikálnej
rodovej segregácii tiež dochádza ku horizontálnej rodovej segregácii.
Najnižší rodový mzdový rozdiel vykazuje trieda kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (17,3 % v roku
2010) a trieda nižších administratívnych zamestnancov, čo možno síce pozitívne hodnotiť z hľadiska vertikálnej rodovej segregácie, avšak v prípade
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Obr. 107. Priemerná hrubá nominálna mzda mužov a žien v SR podľa
odvetví OKEČ v období 2001-2008
ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
Poznámka: PLR - poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo; rybolov, chov rýb, P – priemysel
spolu (okrem stavebníctva), PV – priemyselná výroba, S – stavebníctvo, VOMO - veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného
tovaru, HR – hotely a reštaurácie, DSPT - doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie, FS – finančné sprostredkovanie, NPOČ - nehnuteľnosti, prenájom a obchodné
činnosti, VSO - verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, Š – školstvo, ZSP – zdravotníctvo a sociálna pomoc, OSS – ostatné spoločenské a sociálne
službyobsluhy strojov a zariadení), OS – obsluha strojov a zariadení, PN – pomocní
a nekvalifikovaná zamestnanci
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triedy nižších administratívnych úradníkov ide v podstate o efekt sklenených stien, teda horizontálnu segregáciu, pretože tu pracuje takmer 3-krát
viac žien ako mužov (62276 žien a 21244 mužov v roku 2010).
Pri štruktúre zamestnaných podľa odvetví hospodárstva OKEČ (do
roku 2008) a NACE (obr. 107 a 108) narážame na rodové mzdové rozdiely,
ktoré vznikajú pôsobením predovšetkým efektu sklenených stien umocneným efektom skleneného stropu, prípadne lepkavej podlahy. Najvyšší rodový mzdový rozdiel vykazuje odvetvie finančného sprostredkovania, ktoré
je aj v porovnaní s ostatnými odvetviami najviac zarábajúce. Tu pri oboch
klasifikáciách dosahuje viac ako 40 %. Je to pochopiteľné, nakoľko do tohto odvetvia sa zaraďujú činnosti bánk a poisťovní, v ktorých väčšina „prepážkových“ a teda v rámci inštitúcie najnižšie zarábajúcich pracovníkov sú
ženy. Práve na tejto úrovni sa môže pri príchode ambiciózneho mužského
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Obr. 108. Priemerná hrubá nominálna mzda mužov a žien v SR podľa
odvetví NACE v období 2009-2013
ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
Poznámka: : PLR – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, P – priemysel spolu, ŤD – ťažba
a dobývanie, PV – priemyselná výroba, DEP – dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, DV – dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady
a služby odstraňovania odpadov, S – stavebníctvo, VOMO - veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, DS – doprava a skladovanie, USS
– ubytovacie a stravovacie služba, IK – informácia a komunikácia, FPČ – finančné
a poisťovacie činnosti, ČN – činnosti v oblasti nehnuteľností, OVTČ - odborné, vedecké a technické činnosti, APS – administratívne a podporné služby, VSO – verejná
správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, Š – vzdelávanie, ZSP – zdravotníctvo a sociálna pomoc, UZR – umenie, zábava a rekreácia, OČ – ostatné činnosti

pracovníka prejaviť efekt skleneného výťahu s podporou manažmentu, kde
sa už prevaha žien stráca.
Podľa údajov zo Štatistického úradu SR odvetvie Veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru zaznamenávalo
v období 2001-2008 veľmi vysoký rodový mzdový rozdiel. Priemerná hrubá
mužská mzda predstavovala za toto obdobie približne 801 €, priemerná ženská 472 €. Táto disproporcia bola daná hlavne prevahou pultových zamestnankýň ako zamestnancov v maloobchode a naopak vyšším počtom mužov
v manažmente. Situácia sa výraznejšie zmenila v období 2009-2013. Napriek
tomu, že odvetvia hospodárstva boli preklasifikované, nové odvetvie podľa
klasifikácie NACE Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel
a motocyklov takmer úplne zodpovedá pôvodnému. Pozitívnym zistením je,

315

Regionálne dimenzie Slovenska
že v období 2009-2013 rodový mzdový rozdiel výrazne poklesol, nakoľko
výraznejšie stúpla priemerná ženská mzda (750 €), kým mužská narástla len
minimálne (823 €). V súčasnosti sa hlavne v obchodných reťazcoch (Lidl,
Billa, Tesco a ďalšie) dostávajú ženy na vyššie pracovné pozície, čo sa pozitívne odráža na ich mzde a naopak na najnižších pracovných pozíciách
(dokladači tovaru, pultoví zamestnanci, pracovníci pri pokladniach) často
vidno aj mužov, čo spôsobilo zmenu vo vývoji mužských a ženských miezd.
Najnižší rodový mzdový rozdiel vykazuje pri oboch klasifikáciách stavebníctvo. Je to pochopiteľné z viacerých dôvodov. V stavebníctve je veľké
množstvo zamestnancov, ktorí majú učňovské vzdelanie, alebo len dokonca
základné vzdelanie a pracujú manuálne (murári, tesári, pracovníci vykonávajúci výkopové práce a pod.). Výška ich mzdy sa odráža predovšetkým od
fyzickej náročnosti práce. V obore vzdelanejší muži zastávajú vedúci pozície
a teda poberajú aj vyššiu mzdu. Fyzicky pracujúcich žien je v stavebníctve
minimum. Ich práca si však vyžaduje minimálne stredoškolské, prípadne
vysokoškolské vzdelanie (ekonómky, projektantky a pod.) a disponuje vysokou mierou psychickej náročnosti a zodpovednosti. Preto aj miezd je v tomto odvetví vyššia. Za obdobie 2001-2008 dosahovala priemerná ženská mzda
výšku 537 € v porovnaní s mužskou mzdou, ktorá dosahovala výšku 594 €.
Za obdobie 2009-2013 bol rozdiel medzi ženskou a mužskou mzdou ešte
nižší (766 € a 783 €).
Štruktúru rodového mzdového rozdielu práce uzavrieme porovnaním
podielom zamestnancov v pásmach priemernej hrubej nominálnej mzdy
v období 2002-2013. Z dôvodu zmeny meny bolo toto obdobie nutné rozdeliť
na dve čiastkové obdobia 2002-2008 a 2009-2013 (obr. 109).
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Z oboch častí obrázku č. 109 je zrejmé, že sa postupne zmenšujú podiely
zamestnancov s minimálnou mzdou a narastá počet zamestnancov s vyššími mzdami. Avšak z oboch čiastkových období je zrejmé, že výška ženských miezd rastie oveľa pomalšie ako výška mužských miezd. Napríklad
na začiatku sledovaného obdobia v najnižšom pásme sa nachádzalo 3,52 %
mužov, avšak 8,93 žien. V roku 2008 to bolo už len 1,25 % mužov a čo je pozitívne, len 2,41 % žien. V roku 2013 sa v pásme najnižšej mzdy pohybovalo
0,94 % mužov a 1,46 % žien. Možno to hodnotiť pozitívne, avšak treba si
uvedomiť, že výška priemernej hrubej mzdy na Slovensku v sledovanom období rástla a preto je pochopiteľné, že podiely mužov aj žien v tomto pásme
sa znižovali. Negatívne je, že podiely žien v najnižšom pásme klesali pomalšie ako u mužov. Ak sa pozrieme na podiely mužov a žien v pásme s najvyššou mzdou, vývoj pre ženy tiež nie je priaznivý. V roku 2002 prestavoval sa
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v pásme s najvyššou mzdou nachádzalo 1,23 % mužov, ale len 0,25 % žien.
V roku 2008 to bolo 4,18 % mužov a 1,57 % žien. Na konci sledovaného obdobia sa v tomto pásme pohybovalo takmer 6 % mužov, avšak len 2,26 % žien.
Mzdy žien postupne rastú, avšak rastú pomalšie v porovnaní s mzdami
mužov. Pôsobí na ne viacero faktorov, ako aj spomínaná horizontálna a vertikálna rodová segregácia. Určitú rolu však v nižšom mzdovom ohodnotení žien zohráva aj ženská psychológia, menšia priebojnosť a ambicióznosť.
Veľa žien neprejaví svoje schopnosti, pretože im v tom bránia predsudky
a rodovo stereotypná výchova, ktorá predurčuje ženu hlavne na úlohu ženymatky. Podľa S. Pribišovej (2008) aj dnes rodové stereotypy predpokladajú,
že žena bude na trhu práce submisívnejšia, zhovievavejšia a disponibilnejšia
– podľa konkrétnej požiadavky trhu. Ženy sa často boja neúspechu a preto zotrvávajú na nízkych pozíciách. Vo väčšine rodín starostlivosť o rodinu
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Obr. 109. Podiely zamestnancov v pásmach priemernej hrubej nominálnej
mesačnej mzdy 2002-2013- zamestnanci spolu
(2002-2008 v Sk, 2009-2013 v €)
SlovStat upravili autori, 2014
a domácnosť pripadá predovšetkým na ženu, čo potom ženám bráni aj vo
väčšej flexibilite, ktorú často zamestnávateľ požaduje. Žena sa tak menej
času venuje platenej práci (len v rámci vymedzeného pracovného času) ako
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muži, ktorých potom zamestnávateľ vzhľadom na túto skutočnosť môže odmeniť postupom a zvýšením mzdy.

3.3.5 Priestorová diferenciácia rodového mzdového
rozdielu na Slovensku
Priemerné mužské aj ženské mzdy na Slovensku ako aj rodový mzdový
rozdiel nemajú priestorovo homogénny charakter. Niektoré regióny sa vyznačujú vysokou disproporciou medzi mužskou a ženskou mzdou, v iných
je naopak rozdiel nižší. Priestorové disparity závisia od viacerých faktorov,
akými sú napríklad odvetvová orientácia regiónu, poloha regiónu v zmysle
centralita a marginalita, vzdelanostná a veková štruktúra obyvateľstva regiónu a ďalšie.
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Pri pohľade na obr. 110 je zrejmé, že v období 2001-2013 a vo všetkých
okresoch Slovenska nadobúdala priemerná ženská mzda nižšie hodnoty
v porovnaní s priemernou mužskou mzdou, avšak aj tu pozorujeme priestorové rozdiely. Pre okresy na západe Slovenska je typická vyššia mzda, čo sa
odráža predovšetkým na mzde mužov. V tradične nižšie mzdovo ohodnote
nom východe tvorí výnimku iba okres Košice, čo je pochopiteľné vzhľadom
na jeho silnú centralizačnú polohu v regióne, ako aj jeho hospodársky význam. Pri sledovaní rozdielov v jednotlivých okresoch z hľadiska rodového
mzdového rozdielu je spočiatku ťažké postrehnúť nejakú zonalitu. Avšak
možno povedať, že na bohatšom západe Slovenska napriek očakávaniam
prevládajú okresy s vyšším rodovým mzdovým rozdielom v porovnaní s východom. Natíska sa tak poznanie, že v chudobnejších okresoch klesá aj rodový mzdový rozdiel, čiže v okresoch, kde je núdza o prácu, sú ochotní aj
muži pracovať za nižšie mzdy. Potvrdzuje to aj okres Turčianske Teplice,
ktorý síce neleží na východe Slovenska, avšak v sledovanom období jeho
rodový mzdový rozdiel patril medzi najnižšie na Slovensku (14,0 %). Okres
disponuje veľmi slabou ekonomickou bázou (významná je produkcia minerálnej vody, služby spojené s kúpeľníctvom a rekreáciou, lesné hospodárstvo a spracovanie dreva) a navyše má prestarnuté obyvateľstvo. Mladšie
ambicióznejšie obyvateľstvo odchádza za prácou mimo bydliska a preto zostávajúca staršia mužská aj ženská populácia v okrese pracuje predovšetkým v službách, administratíve, školstve a zdravotníctve, kde sú však rodové mzdové rozdiely menšie. Dokazujú to aj mapy priemerných miezd na
obr. 110, na ktorých je zrejmé, že priemerná mužská aj ženská mzda v okrese
patrí medzi najnižšie mzdy na Slovensku (za sledované obdobie 2001-2013
priemerná mužská mzda nadobúdala hodnotu 563 € a priemerná ženská
mzda 485 €). Podľa údajov Štatistického úradu (2014) najnižšiu mzdu v sle-
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dovanom období poberali zamestnanci v okrese Bardejov (muži 496 €, ženy
430 €) a Snina (muži 524 € a ženy 430 €) a podobne ako okres Turčianske
Teplice ani rodový mzdový rozdiel v porovnaní s inými okresmi Slovenska
nebol vysoký.
Ekonomicky silné okresy na Považí ako napr. Ilava, Púchov, Považská
Bystrica sa vyznačujú vysokým rodovým mzdovým rozdielom, ktorého priemer za sledované obdobie 2001-2013 nadobúdal hodnoty vyššie ako 30 %
a v okrese Púchov dokonca až 40,0 %. V minulosti silne strojársky orientovaná oblasť ťaží zo svojej tradície aj v súčasnosti, pričom sa v nej rozvíjajú
aj ďalšie odvetvia, ktoré majú tradícii blízko (elektrotechnický priemysel,
automobilový priemysel).
Ženy v tomto regióne boli zamestnané v pásovej výrobe v strojárskom
a elektrotechnickom priemysle a samozrejme v textilnom priemysle, ktorý
v regióne predstavoval hlavne podnik Makyta Púchov.
Ďalej pracovali v školstve (popri základných školách región disponuje množstvom stredných, hlavne odborných škôl, službách a zdravotníctve
(nemocnice v Ilave, Púchove a Považskej Bystrici, kliniky v ďalších mestách)
Z toho vyplýva, že už v minulosti sa tu prejavovala horizontálna aj vertikálna rodová segregácia a teda ženy poberali nižšie mzdy ako muži. V súčasnosti zostala situácia nezmenená. V regióne sa nachádzajú viaceré významné (tradičné aj novovzniknuté) podniky strojárskeho (Matador Industries,
Dubnica nad Váhom, Danfoss Power Solutions, Považská Bystrica, PSL Považská Bystrica), gumárenského (Continental Matador Púchov), či hutníckeho priemyslu (Raven, Považská Bystrica), v ktorých je zamestnaných veľké
množstvo mužov. Dopĺňajú ho podniky elektrotechnického priemyslu (Delta Electronics Slovakia, Dubnica nad Váhom, Halla Visteon Slovakia, Ilava)
a samozrejme aj textilného priemyslu (Makyta Púchov). Posledný menovaný
musel v nedávnej minulosti riešiť viaceré problémy spojené s hospodárskou
krízou, ako aj recesiou textilného priemyslu. Vďaka napojenia regiónu na
automobilový priemysel sa mu podarilo neisté obdobie preklenúť a v súčasnosti pokračuje v tradičnej konfekčnej výrobe, ktorá je z 80 % určená
na zahraničný trh. Aj keď je textilný priemysel v súčasnosti v porovnaní
s minulosťou vysoko mechanizovaný, predsa je ešte stále veľmi náročný na
manuálnu zručnosť a precíznosť, preto stále pre región predstavuje silného
zamestnávateľa predovšetkým pre ženy. V porovnaní s profesiami s vyššie
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spomínanými odvetviami sú však ich mzdy nižšie, z čoho pramení aj vysoký
rodový mzdový rozdiel.
Vysoký rodový mzdový rozdiel vykazujú aj ďalšie ekonomicky silné
okresy ako Trnava (strojárstvo ZF Sachs Slovakia, automobilový priemysel
PCA Trnava, elektrotechnika Samsung Voderady), či Skalica (výroba ložísk
INA Skalica, ťažba zemného plynu a ropy Nafta Gbely), ktorej hospodárska
situácia sa posilnila hlavne v posledných rokoch. Už z uvedených odvetví je zrejmé, že medzi zamestnancami majú s výnimkou elektrotechnického
priemyslu prevažné zastúpenie muži. V týchto odvetviach býva práca dobre
ohodnotená, preto majú muži oproti ženám pracujúcim v obchode aj vyššie
mzdy. V okrese Skalica napríklad v období 2001-2008 v priemysle pracovalo
takmer 75 % mužov, avšak len približne 51 % žien (ŠÚ SR, 2014). Naproti
tomu školstvo, zdravotníctvo a služby zamestnávalo viac ako štvrtinu žien
oproti 9 % mužov. Obdobná situácia bola aj v okrese Trnava, kde však zamestnanosť žien v priemysle bola ešte nižšia (v sledovanom období pracovalo v priemysle viac ako 56 % mužov, avšak len 33 % žien). Trnava ako
regionálne centrum disponuje aj množstvom škôl, úradov a inštitúcií, ako aj
služieb, ktoré poskytujú zamestnanie ženám (takmer polovici zamestnaných
žien).
Na základe predpokladu, že v ekonomicky silných regiónoch bude rodový mzdový rozdiel vyšší by sa dalo očakávať, že v Bratislave a Košiciach
bude rodový mzdový rozdiel najvyšší. V týchto mestách je sústredené aj sídla mnohých spoločností spolu s vysokým manažmentom, čo môže na jednej
strane dvíhať hladinu rodového mzdového rozdielu, avšak na druhej strane
tieto mestské okresy poskytujú množstvo aj nižšie ohodnotenej práce pre
mužov a lepšie ohodnotenej práce pre ženy, čím sa rodové mzdové rozdiely
mierne znižujú.
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3.3.5.1 Priestorová diferenciácia rodového mzdového
rozdielu podľa vybraných odvetví hospodárstva
Priestorové disparity v regiónoch Slovenska vo výške zamestnanosti
a rodového mzdového rozdielu možno pozorovať aj podľa jednotlivých odvetví národného hospodárstva.
V nasledujúcej časti sme sledovali vybrané odvetvia klasifikácie OKEČ
za obdobie 2001-2008 a klasifikácie NACE za obdobie 2009-2013. Boli vybrané dve odvetvia s výraznejšou prevahou mužov ako zamestnancov (poľnohospodárstvo a priemysel), jedno odvetvie, kde pomer mužov a žien variuje
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(obchod a služby) a dve odvetvia s prevahou žien (školstvo a zdravotníctvo). Za účelom lepšieho porovnania bola v obrázkoch č. 111-115 použitá
rovnaká škála hodnôt.
Odvetvie poľnohospodárstvo, lesohospodárstvo a rybolov patria tradične k odvetviam s prevahou mužov (obr. 111). Rodový mzdový rozdiel je
v porovnaní s priemerom nižší. Za sledované obdobie 2001-2008 nadobúdal
hodnotu 20,2 %, pričom sa pohyboval v rozpätí 4,9 % (okres Žilina) až 36,5 %
(okres Čadca). V období 2009-2013 jeho priemerná hodnota poklesla na úroveň 14,5 % , pričom dokonca v okresoch Čadca, Galanta a Partizánske až na
rodový mzdový rozdiel jemne naklonený v prospech žien. V okrese Čadca, ktorý ani v minulosti nebol poľnohospodársky významný, však výrazne
poklesol priemerný počet pracovníkov v poľnohospodárstve približne na
jednu štvrtinu, čo spôsobilo túto abnormalitu v odmeňovaní. Podobne tomu
bolo v okresoch Galanta (pokles pracovníkov na jednu tretinu) a Partizánske
(pokles približne na jednu polovicu). Ženy sa tak dostali aj na pozície, ktoré predtým zastávali muži, čím sa zvýšila ich mzda. Pozitívny vývoj môže
ovplyvňovať vznik súkromných rodinných fariem, biofariem a záhradníctiev, kde neprebieha horizontálna segregácia a vertikálna segregácia nenadobúda také veľké rozmery ako to bolo v minulosti v poľnohospodárskych
družstvách a štátnych agropodnikoch.
Priemysel ako silné odvetvie Slovenska už z obdobia socializmu patrí medzi odvetvia, ktoré celoplošne vykazujú rodový mzdový rozdiel (obr. 112).
V porovnaní s inými odvetviami priestorové rozloženie rodového mzdového
rozdielu v jeho rámci najviac pripomína priestorovú diferenciáciu celkového
rodového mzdového rozdielu (obr. 110). Priemyselne silné okresy na západe
Slovenska vykazujú vyšší rodový mzdový rozdiel a naopak stred a východ
Slovenska, kde nie je priemysel natoľko rozvinutý, vykazuje menšie rodové
mzdové rozdiely. To svedčí o skutočnosti, že priemysel patrí v zamestnanosti medzi najviac dominantné odvetvia Slovenska a teda aj medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú jeho celkovú zamestnanosť a mzdy.
V období 2001-2008 aj 2009-2013 sa priemerná hodnota rodového mzdového rozdielu zamestnancov v priemysle pohybovala približne na rovnakej
úrovni okolo 28 %. Na jednej strane to hovorí o jeho stabilite (stály vyrovnaný počet zamestnancov), na druhej strane však aj o stabilite rodových
rozdielov. Najvyšší rodový mzdový rozdiel dosahoval v období okres Púchov a v období 2009-2013 okres Sobrance. Okres Púchov sme už diskutovali
vyššie, ako aj príčiny jeho rodových rozdielov, okres Sobrance sa dostal do
popredia hlavne pre veľmi nízky počet pracovníkov v priemysle, čím ho
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nemožno považovať za reprezentatívny štatistický súbor (v období 20012008 len 211 a v období len 175 obyvateľov okresu pracovalo v priemysle). Vysoký mzdový rozdiel nadobúdali však aj okresy Námestovo (46, 5 %)
a Čadca (41,9 %), však možno vysvetliť prevahou žien medzi zamestnancami
priemyslu v okresoch. V sledovanom území pôsobili alebo pôsobia predovšetkým podniky elektrotechnického (Punch Námestovo, LG Philips Displays Námestovo, JJ Electronic Čadca) a textilného (Belfein Slovakia Čadca)
priemyslu, kde vo výrobe pracovali predovšetkým ženy. Textilný ani elektrotechnický priemysel s pásovou výrobou nepatrí medzi platovo atraktívne
odvetvia a na rodový mzdový rozdiel mohla mať vplyv aj existencia subdodávateľov automobilového priemyslu (Gnotec Ferrex Čadca, TI-Hanil Čadca).
Podľa údajov Štatistického úradu najnižší rodový mzdový rozdiel v oblasti priemyslu zaznamenával v období 2001-2008 okres Bratislava V (6,72 %)
a v období 2009-2013 okres Turčianske Teplice (2,69 %). Podobne ako okres
Púchov bol okres Turčianske Teplice diskutovaný vyššie. Okres Bratislava
V sa dostal na čelo pravdepodobne z toho dôvodu, že v hlavnom meste sa
nachádzajú sídla viacerých firiem, ktoré majú prevádzky aj v iných častiach
Slovenska. Ženy sa vyskytujú aj na stredných aj vyšších pozíciách, prípadne aj manažmente, čo zvyšuje ich mzdu, ktorá je v porovnaní s priemernou
ženskou mzdou v priemysle ostatných okresov Slovenska relatívne vysoká
(v období 2001-2008 dosahovala úroveň 745 €, ktorú nedosiahla priemerná
mužská mzda väčšiny okresov Slovenska).

322

Odvetvie Veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru už zaraďujeme do terciéru. Ide o odvetvie
hospodárstva, kde sa dominancia mužov ako zamestnancov stráca, čo potvrdzuje aj obr. 113. V sledovanom období 2001-2008, ako aj 2009-2013 vo
väčšine okresov Slovenska v tomto odvetví bola prevaha žien. Je to pochopiteľné kvôli hustej sieti maloobchodných predajní na celom území Slovenska,
kde bývajú zamestnané predovšetkým ženy. Napriek prevahe žien však na
celom území Slovenska existuje rodový mzdový rozdiel v prospech mužov.
Ten sa v období 2001-2008 pre sledované odvetvie hospodárstva pohyboval
na relatívne vysokej úrovni 33,8 %, pričom najvyššiu hodnotu dosiahol okres
Gelnica (67, 3 %) a najnižšiu okres Žarnovica (13,9 %). Za obdobie 2009-2013
bola jeho priemerná hodnota taktiež vysoká (26,8 %), pričom jeho rozpätie
bolo ešte väčšie ako v predchádzajúcom období. Najvyššiu hodnotu dosia-
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Obr. 110. Priemerná hrubá nominálna mzda obyvateľstva v okresoch SR
a priemerný rodový mzdový rozdiel (RMR) v období  2001-2012
ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
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Obr. 111. Priemerný rodový mzdový rozdiel (RMR) a priemerný evidenčný počet zamestnancov (PEZ) vo
vybranom odvetví hospodárstva – (OKEČ obdobie 2001-2008; NACE obdobie 2009-2013) - poľnohospodárstvo
ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
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Obr. 112. Priemerný rodový mzdový rozdiel (RMR) a priemerný evidenčný počet zamestnancov (PEZ) vo
vybranom odvetví hospodárstva – (OKEČ obdobie 2001-08; NACE obdobie 2009-13) – priemysel (okrem
stavebníctva) ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
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hol okres Banská Štiavnica (69,5 %) a najnižšiu hodnotu okres Bardejov, kde
bol dokonca rodový mzdový rozdiel naklonený v prospech žien (-7,8 %).
Interpretovať rozdiely v rodovom mzdovom rozdiele v tomto odvetví je veľmi komplikované. Veľkoobchod a hlavne maloobchod je odvetvie
hospodárstva, ktoré asi najviac podlieha zmenám, pričom dĺžka existencie
mnohých drobných predajní nepresiahne jeden rok. Taktiež je preň typická
vysoká fluktuácia zamestnancov. Veľmi často sa mení aj postavenie zamestnancov a obchod je odvetvie, kde sa minimálne na stredné pozície dostanú
relatívne často aj ženy, nezriedka dosiahnu aj do vrcholového manažmentu. Keďže ide o veľmi flexibilné odvetvie, ktoré asi najrýchlejšie reaguje na
potreby trhu, úspech v ňom veľmi závisí od pohotovosti a šikovnosti zamestnancov. Navyše na rozdiel od socialistického obdobia, keď aj v obchode
museli pracovať vyučení zamestnanci, v súčasnosti je to profesia, v ktorej
môže pôsobiť prakticky každý. Nezriedka ho mnohí pokladajú len za akúsi prestupnú stanicu, kým sa im nenaskytne lepšia možnosť zamestnania.
Toto je viditeľné hlavne v predajniach viacerých reťazcov, ktoré prišli na
slovenský trh (Tesco, Kaufland, Billa, Lidl a ďalšie, vernosť zamestnancov
je typická len pre reťazec Coop a Terno, ktorý vznikol na báze slovenskej
Jednoty). Rozdiel medzi priemernými mzdami mužov a žien preto môže od
okresu k okresu výrazne oscilovať.
Vysoké medziokresné rozdiely v hodnotách v sledovanom období
ovplyvňovala rôzna zamestnanosť žien v odvetví (v okrese Banská Štiavnica na jedného muža v období 2009-2013 pripadalo 6,5 ženy), ale aj vysoké
postavenie mužov a následne aj ich mzdy (v prípade okresu, kde v odvetví
obchodu pracovalo málo mužov ako napr. Banská Štiavnica a Gelnica, automaticky stúpla hodnota rodového mzdového rozdielu).
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Avšak hlavne v období 2009-2013 je znateľný menší rodový mzdový rozdiel na severe a východe Slovenska, čo možno dôvodiť skutočnosťou, že
v tejto oblasti Slovenska je trh práce chudobnejší. Možno predpokladať, že
zamestnanci sa snažia udržať si svoje miesta, prípadne dosiahnuť postup.
Majitelia drobných rodinných prevádzkok (maloobchodu, autoopravovní)
tiež majú záujem zostať na trhu, čo predpokladá väčšiu stabilitu zamestnancov (zväčša rodinných príslušníkov). Rodový mzdový rozdiel sa dokonca
v okrese Bardejov preklopil v prospech žien. Je to pravdepodobne z dôvodu, že po príchode obchodných reťazcov na bardejovský trh sa do vyšších
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pracovných pozícií a manažmentu dostali ženy, ktoré v okrese dlhodobo
v obchode pracovali.
Školstvo je odvetvie hospodárstva, v ktorom stabilne a na celom území
Slovenska prevládajú ženy. Prevahu mužov by bolo možné zistiť pravdepodobne len v oblasti vysokého školstva, avšak aj to nie na celom území
Slovenska. Vzhľadom na skutočnosť, že najvyšší počet škôl je materských
a základných, v ktorých pracujú predovšetkým ženy (na úrovni predškolskej výchovy pracujú muži skutočne len ojedinele), práve táto kategória škôl
ovplyvňuje počet pracovníkov v školstve ako aj výšku priemernej mzdy.
Počet pracovníkov v školstve klesá. V roku 2001 pracovalo na území Slovenska v školstve 174012 zamestnancov, v roku 2013 to bolo už len 122 238
(ŠÚ SR, RegDat, 2014). Je to spôsobené viacerými faktormi: Práca v školstve
je psychicky náročná a zodpovedná a nie je dostatočne mzdovo ohodnotená,
klesá aj jej spoločenský status, preto sa javí pre mnohých ako neatraktívna.
Mení sa demografická situácia Slovenska a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami je menej obyvateľstva v predproduktívnom veku. Na to sa
viaže aj menšia potreba predškolských a základoškolských zariadení. Viaceré materské a základné školy boli zlúčené, prípadne (hlavne v prípade
predškolských zariadení) zrušené a personál prepustený. Situáciu nemohlo
zvrátiť ani otvorenie viacerých vysokých škôl, pretože ako bolo vyššie spomenuté, práce kategória základných a materských škôl ovplyvňuje zamestnanosť v odvetví. O tom, že odvetvie je nízko mzdovo ohodnotené a pre
mužov neatraktívne svedčí aj porovnanie priemerného evidenčného počtu
zamestnancov za obdobie 2001-2008 a 2009-2013. Z obrázku 114 je zrejmé,
že prakticky na celom území Slovenska stúpol podiel žien na jedného muža
zamestnaných v školstve.
Zaujímavé bolo preto sledovať úroveň rodových mzdových rozdielov.
V období 2001-2008 nadobúdal v porovnaní s inými odvetviami hospodárstva relatívne nízku priemernú hodnotu 8,0 % a období 2009-2013 dokonca
6,3 %. Predpokladať určitú zákonitosť vo výške rodového mzdového rozdielu vzhľadom na priestor je prakticky nemožné, avšak v celom sledovanom
období si rodový mzdový rozdiel v prospech žien zachovávali okresy Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Brezno a Detva. Pri porovnaní s priemerným evidenčným počtom zamestnancov je zrejmé, že v okresoch s výnimkou
okresu Detva v odvetví výrazne dominujú ženy. Vzhľadom na skutočnosť,
že ide o okresy, ktoré disponujú predovšetkým základnými a materskými
školami (vysoká škola sa v okresoch nenachádza), v ktorých sú zamestnané
predovšetkým ženy, je pochopiteľné, že aj vyššie posty (napr. riaditeľ a zá-
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Obr. 113. Priemerný rodový mzdový rozdiel (RMR) a priemerný evidenčný počet zamestnancov (PEZ) vo
vybranom odvetví hospodárstva – (OKEČ obdobie 2001-08; NACE obdobie 2009-13) – veľkoobchod, maloobchod,
oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
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Obr. 114. Priemerný rodový mzdový rozdiel (RMR) a priemerný evidenčný počet zamestnancov (PEZ) vo
vybranom odvetví hospodárstva – (OKEČ obdobie 2001-08; NACE obdobie 2009-13) – školstvo/vzdelávanie
ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
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stupca školy) s vyššou mzdou sú obsadené ženami. Naopak okresy, v ktorých sú vysoké školy situované (spravidla okresy krajských miest) a kde
sa zároveň nachádza väčšie množstvo stredných škôl s vyšším zastúpením
pedagógov mužského pohlavia, si dlhodobo zachovávajú rodový mzdový
rozdiel naklonený v prospech mužov.
Posledným sledovaným odvetvím je zdravotníctvo a sociálna pomoc.
Odvetvie je výrazne feminizované hlavne vďaka veľkému počtu zdravotných sestier, ale aj obvodných lekárok, či pracovníčok hospicov a opatrovateľských ústavov. Vo veľkej miere sa tu prejavuje vertikálna segregácia,
ktorá sa však profiluje už u absolventov medicíny. Viaceré odbory sú vysoko
atraktívne a pre ženu je takmer nemožné sa na ne dostať (napr. chirurgia).
Preto majú v nemocniciach vyššie zastúpenie muži lekári v porovnaní s ich
zastúpením medzi obvodnými lekármi.
Počas celého sledovaného obdobia a vo všetkých okresoch Slovenska
(obr. 115) mali vyššie zastúpenie v zdravotníctve ženy, pričom sa ich podiel
pohyboval okolo 80 %. Mierne zníženie prevahy žien v niektorých okresoch
(hlavne na juhu Slovenska) v období 2009-2013 bolo spôsobené reštrikčnými opatreniami Ministerstva zdravotníctva súvisiace s redukciou nemocničných lôžok a následne aj sesterských miest. Vo viacerých menších nemocniciach boli redukované alebo zrušené niektoré lôžkové oddelenia, pričom
nemocnica si zachovala polikliniku s odbornými lekármi a minimom zdravotných sestier.
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Rodový mzdový rozdiel sa pohyboval približne okolo hodnoty 21 %.
V rámci Slovenska však zaznamenávame výrazné disparity, ktoré boli výraznejšie v období 2009-2013. Dlhodobo si pre ženy pozitívny rodový mzdový rozdiel zachovávali iba okresy Senica, Bytča a Banská Štiavnica. V okrese
Bytča pracuje v zdravotníctve iba veľmi málo mužov. Ide o malý okres, kde
je väčšina lekárov sústredených v poliklinike v okresnom meste a muži tu
v období 2009-2013 predstavovali iba necelé 4 %. To viedlo k vyšším priemerným mzdám žien v zdravotníctve (v období 2009-2013 muži poberali
451 € a ženy 591 €) Najnižší rodový mzdový rozdiel dosiahol okres Košice
III (bol naklonený v prospech žien), avšak vzhľadom na veľmi nízky počet
pracovníkov v odvetví ho nemôžeme pokladať za štatisticky reprezentatívny súbor.
Vysoký rodový rozdiel v zdravotníctve a hlavne v období 2009-2013
pozoruje prakticky vo všetkých okresoch horného a stredného Považia. Na
sledovanom území sa nachádza viacero nemocníc (napr. Martin, Žilina, Po-
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važská Bystrica, Ilava, Trenčín), v ktorých majú vyššie percento odborní lekári s vyššou mzdou a naopak na lôžkových oddeleniach pracujú prevažne
zdravotné sestry s minimálnym ohodnotením.

3.3.5.2 Priestorová diferenciácia rodového mzdového
rozdielu podľa tried klasifikácie zamestnaní
Priestorové disparity sledujeme v okresoch Slovenska štrukturované aj
podľa tried zamestnaní. Celé obdobie 2001-2013 nebolo možné jednotne sledovať, nakoľko Štatistický úrad zmenil metodiku zisťovania údajov, preto
sme za obdobie 2001-2013 sme použili klasifikáciu KZAM a pre porovnanie
za obdobie 2012-2013 klasifikáciu ISCO-08. V nich sme sledovali tri vybrané
triedy zamestnancov. Keďže údaje o mzdách za jednotlivé okresy nie sú
dostupné, vybrali sme zámerne triedy s výrazne odlišnou výškou príjmov
a rodové disproporcie sa pokúsime interpretovať na základe priemerného
evidenčného počtu zamestnancov v jednotlivých triedach zamestnaní. Predpokladali sme, že sa tu prejaví predovšetkým vertikálna segregácia žien,
čo sa nám z veľkej miery potvrdilo. Pre lepšiu interpretáciu sme zvolili pri
obrázkoch 116 až 119 rovnakú škálu.
Ako prvú sme sledovali triedu Zákonodarcov, vedúcich a riadiacich
pracovníkov. U tejto triedy sme predpokladali vyššie zastúpenie mužov.
Ako sme už viackrát spomínali, vo väčšine odvetví existuje vertikálna rodová segregácia, keď sa na vyššie pracovné pozície dostávajú muži. Pôsobí
tu efekt skleneného stropu, lepkavej podlahy a v prípade feminizovaného
odvetvia aj skleneného výťahu. Táto trieda zamestnaní uvedené efekty potvrdzuje. Ide o najlepšie platenú triedu zamestnaní, napr. podľa údajov Štatistického úradu v roku 2011 dosahovala výšku 1784 €. Rodový rozdiel tu
však bol veľmi výrazný, v absolútnych číslach dosiahol hodnotu až 636 €
a v relatívnych 31,5. Navyše zastúpenie žien je oveľa nižšie ako zastúpenie
mužov.
Pri pohľade na obr. 116 zisťujeme, že vo väčšine okresov Slovenska
majú v triede zamestnaní Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci
vyššie zastúpenie muži. Výnimku tvoria iba okresy Námestovo, Turčianske
Teplice a Banská Bystrica. Okres Turčianske Teplice so slabou ekonomickou
bázou disponuje nízkym počtom pracovných miest v uvedenej triede. Navyše z okresu muži ako aj všeobecne mladšie obyvateľstvo odchádza za prácou
do iných regiónov Slovenska, čo môže byť dôvodom jemne vyššieho počtu
žien v tejto triede (za sledované obdobie na 1 zamestnaného muža pripadlo
1,13 zamestnanej ženy). Obdobný prípad je aj okresu Námestovo, z ktorého
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Obr. 115. Priemerný rodový mzdový rozdiel (RMR) a priemerný evidenčný počet zamestnancov (PEZ) vo
vybranom odvetví hospodárstva – (OKEČ obdobie 2001-08; NACE obdobie 2009-13) – zdravotníctvo a sociálna
pomoc, ŠÚ SR, RegDat, upravili autori, 2014
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rovnako množstvo ľudí v minulosti odchádzalo za prácou. Pri sledovaní časového radu v okrese Námestovo možno konštatovať, že tento jav postupne
zaniká. V roku 2001 pomer ženy k mužom nadobúdal hodnotu 1,19, v roku
2006 hodnotu 1,13, avšak v roku 2011 iba 0,8 %. Súvisí to s príchodom nových zamestnávateľov do regiónu a teda aj vytvorením miest aj pre mužov,
ktorí v minulosti región opúšťali. Práve tu môžeme hovoriť o efekte skleneného výťahu. Odlišným prípadom je okres Banská Bystrica, kde v uvedenom období pomer zamestnaných žien na jedného zamestnaného muža
v sledovanej triede dosahoval priemernú hodnotu 1,04. Treba si uvedomiť,
že Banská Bystrica je zároveň sídlo Banskobystrického kraja s množstvom
administratívy a škôl, avšak s nižším počtom priemyselných podnikov (respektíve sídiel ich predstavenstiev) v porovnaní s Bratislavou a Košicami.
Je tu preto nižší počet manažerských miest obsadzovaných vo väčšej miere
mužmi a naopak zvyšuje sa počet vedúcich miest v administratíve a školstve, kde na rôznych stupňov vedúcich miest pracujú ženy. Navyše je sídlom
Slovenskej pošty, kde na všetkých úrovniach pracujú predovšetkým ženy.
V roku 2012 z triedy klasifikácie ISCO-08 vypadli vedúci pracovníci,
čo značnej miere ovplyvnilo aj zastúpenie žien. Táto podtrieda obsahovala
napr. vedúcich zamestnancov univerzálnych čiastkových celkov (menších
organizačných jednotiek, útvarov), ako aj vedúcich malých podnikov, teda
pozície, na ktorých sa vyskytovali aj ženy. Avšak táto klasifikácia nám vo
veľkej miere potvrdila predpoklad vertikálnej segregácie, pretože pomer
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Obr. 116. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo vybraných triedach
zamestnaní – počet zamestnaných žien na 1 zamestnaného muža v období
2001-11 (KZAM) a 2012-13 (ISCO-08) – zákonodarcovia, (vedúci) a riadiaci
zamestnanci
ŠÚ SR, RegDat upravili autori, 2014
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žien voči mužom v období 2012-2013 vo väčšine okresov poklesol v porovnaní s triedou z obdobia 2001-2011.
Druhú triedu zamestnaní predstavovala trieda nižších administratívnych zamestnancov (úradníkov). Tu sme predpokladali v zmysle vertikálnej
aj horizontálnej rodovej segregácie prevahu žien.
Podľa údajov zo Štatistického úradu (2014) v období 2001-2011 vo všetkých okresoch Slovenska v sledovanej triede dominovali ženy, čím sa náš
predpoklad potvrdil (obr. 117). Táto prevaha bola často niekoľko násobná
vo mnohých okresoch Slovenska môžeme pozorovať dokonca niekoľkonásobnú prevahu žien. Sú to napr. okresy Bratislava I, Banská Bystrica, Košice
I, čo možno dôvodiť množstvom inštitúcií a úradov, ale aj množstvom administratívnych miest v priemyselných podnikoch.
Podobne ako pri predchádzajúcej triede zamestnaní sa v roku 2012 metodika zisťovania údajov pri prechode na klasifikáciu ISCO-08 zmenila.
Trieda stratila prívlastok „nižší“, teda sleduje všetkých administratívnych
zamestnancov. Okamžite sa to odrazilo aj na priestorovej diferenciácii zastúpenia mužov a žien. Vo viacerých okresoch Slovenska v období 2012-13
poklesla prevaha žien (napr. Myjava, Ružomberok, Martin, Kežmarok, Stará
Ľubovňa, Prešov, Lučenec a ďalšie), čo svedčí o tom, že aj v prefemenizovanej administratíve vyššie a lepšie mzdovo ohodnotené posty zastávajú muži.
Poslednou sledovanou triedou boli Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci (pracovníci). Je to trieda, ktorá je najhoršie mzdovo ohodnotená (napr.
v roku 2011 bola priemerná hrubá mesačná mzda 462 €). Vzhľadom na veľké množstvo fyzicky náročných pomocných a nekvalifikovaných prác, ktoré
vykonávajú muži (napr. pomocné práce v stavebníctve a pod.) sme predpokladali, že v tejto triede zamestnaní budú mať prevahu muži.
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Avšak priestorová analýza zamestnanosti v sledovanej triede priniesla prekvapivé výsledky (obr. 118): V období 2001-2011 vo väčšine okresov
Slovenska s výnimkou Malaciek, Banskej Štiavnice a Svidníka mali prevahu
ženy, pričom aj v uvedených okresoch muži nadobúdali len miernu prevahu. Tento jav je spôsobený predovšetkým skutočnosťou, že do triedy Pomocných a nekvalifikovaných zamestnancov sú zahrnuté aj také zamestnania
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Obr. 117. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo vybraných triedach
zamestnaní – počet zamestnaných žien na 1 zamestnaného muža v období
2001-11 (KZAM) a 2012-13 (ISCO-08) – (nižsí) administratívni pracovníci
ŠÚ SR, RegDat upravili autori, 2014
ako upratovači, práči, žehliari, pouliční predavači a pod., z ktorých vo viacerých výrazne prevažujú ženy.
Pri prechode na klasifikáciu ISCO-08 nastali v štruktúre zamestnania
mužov a žien mierne zmeny, čo však mohlo byť spôsobené aj úpravou niektorých podtried: v klasifikácii ISCO-08 do triedy Pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov patria aj pomocníci v kuchyni (pomocníci pri príprave
jedla), ktorí v klasifikácii KZAM patrili do triedy Prevádzkových zamestnancov v službách a obchode. Tým sa zmenil pomer mužov a žien v porovnaní období 2001-2011 a 2012-13, čo však nemení na skutočnosti, že väčšinu
miest v tejto triede stále zastávajú ženy.

3.3.6 Záver
Rodový mzdový rozdiel na Slovensku ako aj v iných krajinách je problém, ktorý je dlhodobý a ktorý nie je možno jednoducho vyriešiť. Napriek
prijatým zákonom rodová segregácia pretrváva a môžeme tvrdiť, že na celom území Slovenska. Je to z rôznych dôvodov, či už objektívnych alebo
subjektívnych, organizačných alebo inštitucionálnych. Veľkú úlohu zohrávajú stále sa vyskytujúca rodovo orientovaná výchova, rodové predsudky
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a zaužívané rodové stereotypy, ktoré sú predpokladom na vytvorenie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie.

Obr. 118. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo vybraných
triedach zamestnaní – počet zamestnaných žien na 1 zamestnaného muža
v období 2001-11 (KZAM) a 2012-13 (ISCO-08) – pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci
ŠÚ SR, RegDat upravili autori, 2014
Hodnota rodového mzdového rozdielu variuje v závislosti od štruktúry,
na ktorú hodnotenie použijeme. Iné výsledky preukazuje rodový mzdový
rozdiel sledovaný podľa veku, vzdelania , odvetví hospodárstva alebo tried
zamestnaní. Avšak vzhľadom na vysokú mieru vertikálnej aj horizontálnej
rodovej segregácie, zväčša prameniacej už z minulosti, všeobecne sú mzdovo lepšie ohodnotení muži.
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Na území Slovenska rodový mzdový rozdiel navyše nadobúda regionálne disparity, ktoré vysvetliť je veľmi komplikované, pretože ho ovplyvňuje
množstvo faktorov. Do úvahy je potrebné brať hospodársku profiláciu regiónu, počet zamestnaných, veľkosť a význam zamestnávateľských podnikov a organizácií, vekovú a vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva, polohu
regiónu, význam regiónu ako centra a množstvo ďalších faktorov. Hlavne
v prípade menších okresov vie príchod nového alebo naopak úpadok stáleho
zamestnávateľa dlhodobý vývoj zvrátiť, prípadne výrazne poznačiť.
Všeobecne možno vysloviť názor, že v chudobnejších okresoch dosahuje
rodový mzdový rozdiel nižšiu hodnotu, pretože trh práce je tu chudobnejší
a obyvateľstvo (muži rovnako ako ženy) je ochotné pracovať aj za nižšie
mzdy. Takéto regióny sú reprezentované napr. okresmi Turčianske Teplice
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a Bardejov. Naopak okresy s rozvinutejšou ekonomickou bázou, s vyššími
mzdami, s väčšími a významnejšími podnikmi a inštitúciami, v ktorých vzniká výraznejšie vertikálna segregácia, dosahujú aj vyššie hodnoty rodového
mzdového rozdielu. K takým patria mestské okresy Bratislavy a Košíc, podobne ako vyspelé okres Trnava a okresy Stredného Považia. Vzhľadom na
silnú priemyselnú bázu Slovenska tiež môžeme povedať, že rodový mzdový
rozdiel zamestnancov v priemysle výrazne korešponduje s celkovým rodovým mzdovým rozdielom v okresoch Slovenska.
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