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 V priestoroch bratislavského hotela Carlton sa 24. novembra 2003 konala konferencia Rovnosť mužov a 
žien: prečo ju potrebujeme? Usporiadateľom konferencie bolo Stredisko pre štúdium práce a rodiny. 
Pozvanie organizátoriek prijalo viac ako 100 zainteresovaných účastníkov Konferencia, nad ktorou prevzal 
garanciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník, si predovšetkým kládla za cieľ 
oboznámiť predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, reprezentantov politických strán, zástupcov 
mimovládnych organizácií, podnikateľskej sféry a médií s problematikou rovnosti príležitostí mužov a žien 
v šírke a rôznorodosti oblastí, ktoré pokrýva. 
 Podujatie predstavovalo jednu zo súčastí projektu Ľudské a občianske práva žien na Slovensku: smerom 
k rovnosti príležitostí, ktorý finančne podporila Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť 
a sociálne veci v rámci Programu rámcovej stratégie spoločenstva pre rodovú rovnosť (2001-2005) a 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalším aktuálnym výstupom projektu, zameraného na 
zvyšovanie povedomia o problematike rodovej rovnosti v legislatíve, stratégiách a politikách Európskej únie, 
je knižná publikácia autoriek Eriky Kvapilovej a Sylvie Porubänovej Rodová rovnosť: prečo ju potrebujeme? 
 Rovnosť príležitostí mužov a žien, rovnosť zaobchádzania či rovnosť rodov patrí aj na Slovensku 
v posledných rokoch medzi frekventované témy. Témy, ktoré prekročili prah odborných diskusií a vstúpili aj 
do mediálneho priestoru, stali sa súčasťou vedomia širšej verejnosti. Napokon ide aj o to, aby sa 
problematika rovnosti rodov stala prierezovou a integrálnou, prestupujúcou všetky segmenty spoločne 
prežívaného života mužov a žien. Problémom však okrem iného nepochybne ostáva napr. nedostatočné 
pojmové zorientovanie sa či mnohoznačný a často protichodný výklad príslušných termínov. Ďalej je to 
dosiaľ pretrvávajúci úzky okruh aktérov/iek rodovej rovnosti, ich nedostatočná spolupráca, málo intenzívne 
„rozširovanie sietí“. Pritom táto problematika, ak nemá uviaznuť v rovine deklarácií, musí nutne zasahovať 
predovšetkým praktické roviny života. Tieto a iné otázky mali na pamäti realizátorky projektu a 
organizátorky konferencie pri zostavovaní programu, návrhu účinkujúcich odborníkov i pozvaných hostí. 
 V dopoludňajšom otváracom bloku konferencie vystúpil zástupca MPSVR SR generálny riaditeľ sekcie 
sociálnej inklúzie Peter Guráň, Iliana Karastamati, poradkyňa pre ekonomické a sociálne záležitosti 
Delegácie Európskej komisie a Jozef Heriban, predseda parlamentnej Komisie pre rovnosť príležitostí a 
problematiku žien. Zazneli základné dôvody a príčiny, pre ktoré EÚ považuje rovnosť príležitostí mužov a 
žien za prioritnú agendu, dôležitú z hľadiska rastu a prosperity spoločenstva, rovnako ako informácie o 
obsahovom a inštitucionálnom priebehu príslušného procesu na Slovensku. Vystupujúci upozornili na 
problémy, prekážky a obmedzenia rovnosti príležitosti mužov a žien v podmienkach Slovenska. 
 Nasledujúci blok odborných príspevkov mal názov Teória a prax rodovej rovnosti. Dvojice 
prednášajúcich na štyroch nosných typických témach demonštrovali aktuálne problémy a výzvy rodovej 
rovnosti. Prvou dvojicou vystupujúcich bola Zuzana Kiczková z Centra rodových štúdií FF UK a Monika 
Bosá z občianskeko združenia EsFem. Vo svojom netradičnom interaktívnom príspevku sa úspešne pokúsili 
vysvetliť základnú genézu vzniku, reprodukcie a distribúcie tradičných rodových rolí a stereotypov. Ako 
konkrétne praktické ilustrácie uvádzaných tvrdení použili napr. príklady nedávnych predvolebných šotov, 
usilujúcich sa o mobilizáciu ženských voličiek, či reálne výňatky zo školských učebníc. 
 Jarmila Filadelfiová zo Strediska pre štúdium práce a rodiny a Adriana Mesochoritisová, riaditeľka 
Odboru rovnosti príležitostí a antidiskriminácie MPSVR SR, pripravili vyčerpávajúci výklad termínu gender 
mainstreaming. Tento termín sa zvykne prekladať aj ako uplatňovanie rodového hľadiska alebo rodová 
integrácia. Jarmila Filadelfiová objasnila históriu gender mainstreamingu v legislatíve a dokumentoch EÚ, 
ponúkla niekoľko aktuálnych definícií, informáciu o štruktúrach gender mainstreamingu v EÚ a naopak o 
úlohe EÚ v rozvoji tohto fenoménu. Najdôležitejším posolstvom príspevku bolo konštatovanie, že 
v súčasnosti v európskom priestore už „nestojí“ otázka gender mainstreaming áno alebo nie. Prípadná 
diskusia sa týka len šírky a hĺbky záberu, príklonu k užšiemu chápaniu (predovšetkým oblasť práce a 
zamestnania) alebo k chápaniu širšiemu, rozšírenému o iné aspekty verejnej a súkromnej sféry. 
 Daniel Gerbery zo Strediska pre štúdium rodiny a Elena Pajdlhauserová z Ministerstva školstva SR 
oboznámili prítomných s problematikou zosúlaďovania práce a rodinného života, so zameraním na podporu 
služieb zamestnancov s rodinnými povinnosťami. Daniel Gerbery sa vo svojom príspevku zameral na jeden 
z programov zosúladenia práce a rodiny - rodičovskú dovolenku v kontexte legislatívy EÚ a jej využívania 
v jednotlivých členských krajinách. Pozornosť venoval aj zariadeniam dennej starostlivosti o deti 
v predškolskom veku, otázkam ich financovania v krajinách EÚ, aktuálnym identifikovaným trendom a 
inštitucionálnemu zázemiu. Elena Pajdlhauserová informovala o súčasnom stave predškolských zariadení na 
Slovensku, predovšetkým o význame a funkciách materských škôl, zaškolenosti detí, potrebe inštitucionálnej 
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predškolskej výchovy ako súčasti celoživotného vzdelávania. Upozornila na nedostatočné financovanie 
materských škôl z verejných zdrojov, na absenciu či nedostatky v príslušnej legislatíve a ohrozenie 
neodbornou starostlivosťou a výchovou detí v niektorých súkromných službách. 
 Podpore rovnosti príležitostí mužov a žien v pracovnom procese sa venovalo vystúpenie Moniky 
Čambálikovej zo Sociologického ústavu SAV a zástupkyne firmy Whirpool Slovakia. Monika Čambáliková 
priblížila prítomným rodové aspekty Európskej stratégie zamestnanosti, význam rodovej perspektívy 
kolektívneho vyjednávania, príklady a typy „dobrých“ kolektívnych zmlúv, ktoré samozrejme integrujú 
rovnosť príležitostí do politiky ľudských zdrojov a do politiky zamestnanosti, odporúčania pre sociálnych 
partnerov v tejto oblasti. Firma Whirpool je trojnásobným víťazom kategórie rovnosť príležitostí mužov a 
žien v audite Rodina a práca. (Ide o súťaž organizovanú a realizovanú MPSVR SR a Strediskom pre štúdium 
práce a rodiny s cieľom motivovať a oceniť zamestnávateľov „priateľských“ a ústretových voči rodinným 
potrebám a povinnostiam zamestnancov). Zástupkyňa firmy Whirpool Slovakia tlmočila skúsenosti 
s praktickou implementáciou rovnosti píležitostí mužov a žien v podmienkach nadnárodnej firmy vo veľmi 
problematickom regióne. 
 Popoludňajšiu diskusiu Politici a političky o rovnosti mužov a žien moderovala Anna Vargová. Pozvanie 
prijali a s moderátorkou i publikom diskutovali László Nagy (SMK), predseda Výboru pre ľudské práva, 
národnosti a postavenie žien NR SR, Jirko Malchárek (ANO), poslanec NR SR, Viera Tomanová (Smer), 
tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a Herman Arvay (KSS), poslanec NR SR. 
 Zdá sa, že spojenie a diskusia rozmanitých aktérov rodovej rovnosti, ponor do konkrétnych autentických 
problémov mocenskej nerovnováhy rodov sú jednou zo zmysluplných ciest. Aspoň reflektované ohlasy 
účastníkov konferencie o tom svedčia… Napokon posilnenie štruktúr, prepojení a sietí rovnosti príležitostí je 
jednou z európskych priorít. A ani v podmienkach Slovenska nestačí formálna deklarácia podpory rovnosti 
príležitostí mužov a žien či začlenenie príslušných „rodových“ smerníc do našej legislatívy. Cieľom je 
(minimálne) vybudovať príslušnú inštitucionálnu bázu a reálna, efektívna implementácia rovnosti príležitostí 
mužov a žien do praxe. Nie je žiadnym tajomstvom, že takto definovaný cieľ na Slovensku dosiaľ čelí 
mnohým prekážkam. 
 

Sylvia Porubänová 
 

Sociológia 36, 2004, č. 1 86


