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ÚVOD

Matky na trhu (práce a života) je okrem názvu tejto štúdie aj téma projektu Svet vnímame rôzne, a preto dokážeme
viac ...“ – materské centrá pri presadzovaní rovnosti príležitostí na trhu práce, ktorý realizuje Inštitút pre verejné
otázky, Únia materských centier a Akadémia vzdelávania v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, financované−
ho z Európskeho sociálneho fondu. Projekt má pracovný názov VENETA a prebieha od marca 2005 do júna 2007.1

Projekt chce vplývať na verejný diskurz o postavení žien – matiek na slovenskom trhu práce. Vychádza pritom
z predpokladu, že je potrebné vytvárať citlivú klímu pre zmeny v postavení žien – matiek na trhu práce, a to tak na
strane zamestnávateľov, ako aj samotnej verejnosti.2

Ženy s malými deťmi tvoria významnú časť populácie, ktorá budí záujem verejnej mienky. Z oficiálnych zdro−
jov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v SR vyplýva, že mladé rodiny – a teda aj matky – patria medzi
najohrozenejšie sociálne skupiny na trhu práce. Mladé rodiny sú zväčša odkázané na jeden hlavný príjem. V sú−
časnosti matka poberá materský alebo rodičovský príspevok (do 3 rokov dieťaťa), ten však, ako potvrdzuje socio−
logický výskum IVO, nie je (podľa názorov verejnosti) dostatočný.3

Záujem verejnosti o ženy s malým deťmi potvrdzuje aj interes, ktorý prejavujú ekonomické subjekty o matky,
ale aj o siete matiek. Matky s deťmi, mladé rodiny sú atraktívnou skupinou zákazníkov, ktorá navyše predstavuje
mienkotvorné témy. Marketingová pozornosť matkám s deťmi na spotrebiteľskom trhu je odlišná záležitosť ako
pozornosť venovaná matkám na trhu práce. Matky na trhu práce predstavujú model pro−rodinne založených žien
s potenciálom výkonnej pracovnej sily, silnej motivácie, lojálnosti k zamestnávateľovi, zdokonaľovania svojich od−
borných poznatkov a zručností. Okrem toho, starostlivosť o malé deti a ich výchovu so sebou prináša aj zodpoved−
nosť, vytrvalosť a vynaliezavosť, ktoré sa stávajú charakteristikami osobnostnej výbavy matiek. Trh je preto súťaž,
v ktorej matky, ak je súťaž spravodlivá, môžu obstáť tak dobre, ako ktokoľvek iný. Prirodzene, ťažšie sa im súťaží,
ak východiskové podmienky nie sú férové alebo ohrozujú matky na zraniteľnom mieste, ktorým je starostlivosť o deti.

Predkladaná výskumná štúdia obsahuje správy z troch empirických výskumov – výskumu verejnej mienky,
výskumu medzi zamestnávateľmi a participatívneho výskumu.4 Prináša aktuálne dáta vypovedajúce o situácii žien
na Slovensku, ktoré sú matkami maloletých detí (v tejto štúdii pod nimi rozumieme deti vo veku do 12 rokov). Ponúka
tri optiky na jeden fenomén – pracovné príležitosti a pracovné podmienky matiek, a to pohľad cez verejnú mienku,
zamestnávateľov a samotné matky s maloletými deťmi. Sleduje cieľ zvýšiť informovanosť verejnosti o rovnosti, resp.
nerovnosti príležitostí žien (matiek) a mužov na Slovensku. Nenárokuje si pritom na vyčerpávajúcu analýzu a in−
terpretáciu súčasnej (zložitej) situácie matiek maloletých detí či už v rodinnom alebo v pracovnom kontexte.

Starostlivosť o malé deti je pre rodičov životná fáza, ktorú sprevádzajú rôzne problémy. Záleží na sociálno−eko−
nomickej situácii rodiny (aj regiónu), či voľba „deti“ znamená pokles životnej úrovne, ktorý mnohé rodiny riešia
napr. viacnásobným pracovným úväzkom živiteľa (−ov) rodiny. Veľakrát toto obdobie sprevádza aj odchod jedné−
ho z rodičov za prácou do iných miest alebo aj zahraničia, ako aj ekonomická či iná závislosť od starých rodičov.
V niektorých rodinách sa matka vracia do zamestnania v krátkom čase po pôrode a prenecháva starostlivosť o die−
ťa inému členovi rodiny alebo cudzej osobe, neskôr aj inštitúcii.

Iným dôvodom, prečo matka pracuje, je aj jej potreba sebarealizovať sa alebo nezaostať v profesii. Z kvalitatív−
neho výskumu IVO zo začiatku roka 2006 vyplynulo, že sa objavuje aj fenomén matky, ktorá pracuje na čiastočný
úväzok počas bežnej pracovnej doby, alebo formou práce po večeroch a v ostatnom čase sa stará o dieťa. V niekto−
rých rodinách ostáva s dieťaťom doma ten rodič, ktorý má nižší príjem. Stále viac sa preto objavujú aj otcovia na
rodičovskej dovolenke. Tieto javy hovoria o zmenách v správaní mladých rodín na Slovensku, pre ktoré sú cha−

1 Veneta je súčasťou nadnárodného projektu Women from Chance to Reality (www.womaninchange.org).
2 Táto výskumná správa je prvý publikačný výstup v rámci projektu. IVO pripravuje aj tematickú publikáciu o matkách, ktorá predstaví najmä

výsledky kvalitatívnych výskumných aktivít.
3 Z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnilo IVO v septembri 2005 na vzorke 1 003 respondentov vyplýva, že 92 % opýtaných považuje

materský a rodičovský príspevok za nedostatočný pre rodiny s malým dieťaťom. Nie je teda pre rodiča starajúceho sa o malé dieťa náhradou
za mzdu, keby pracoval(−a).

4 Reprezentatívny výskum o názoroch verejnosti na postavenie matiek v spoločnosti uskutočnil Inštitút pre verejné otázky v limitovanej baté−
rii otázok v septembri 2005. Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS. Výberovú vzorku tvorilo 1 003 respondentov, ktorí reprezentujú populá−
ciu Slovenska nad 18 rokov.
Výskum zamestnávateľov o zamestnávateľských politikách v oblasti rovnosti príležitostí uskutočnilo IVO na jar roku 2006. Terénny zber
primárnych údajov realizovala agentúra FOCUS, metódou osobných rozhovorov (face to face interview) s 301 zamestnávateľskými organizá−
ciami zaznamenávaných do štandardizovaného dotazníka.
Participatívny výskum o praktikách zamestnávateľov voči matkám uskutočnilo IVO v období od septembra 2005 do februára 2006. Zber dát
prebiehal v spolupráci s projektovým partnerom Úniou materských centier. 12 predstaviteliek materských centier nazbieralo 217 kazuistík
prípadov, v ktorých boli opísané rôzne skúsenosti konkrétnych matiek so zamestnávateľmi na celom území Slovenska.
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rakteristické dva trendy – ten jeden v duchu zachovávania konzervatívneho modelu rodiny, kde muž je najmä živi−
teľom rodiny a významnejšie sa nepodieľa na každodennej starostlivosti o malé dieťa. Druhý trend sa črtá v duchu
väčšej rovnováhy medzi rodičmi z hľadiska finančného príjmu do rodiny, ako aj z hľadiska starostlivosti o deti.

Hlbšia projekcia do sveta postojov, názorov a skúseností verejnosti, zamestnávateľov a matiek ponúka ešte aj
iný pohľad. Verejnosť, ktorá je obklopená deťmi s rodičmi, či už vlastnými, príbuzných, susedov. Zamestnávatelia,
ktorí sú ľudia s právomocami určovať (rodinné) politiky k zamestnancom, a v konečnom dôsledku manželky a man−
želia, matky a otcovia, žijúci svoj rodinný život s (malými) deťmi. A napokon ženy, ktoré popri sebarealizácii ma−
tiek hľadajú sebarealizáciu vo sfére práce, medzi ľuďmi, ktorí starostlivosť o malé deti poznajú z vlastnej skúsenos−
ti, alebo takú majú „za“ alebo „pred“ sebou. Aké má verejnosť dôvody, keď prechováva k matkám sympatie, nieke−
dy vyjadrujúce hodnotovú neutralitu, inokedy solidaritu, alebo až bolestínsku ľútosť? Aké sú dôvody zamestnáva−
teľov, keď hľadia iba na ekonomický rast organizácie a z takýchto východísk pristupujú k zamestnancom? Čím to
je, že matka s malými deťmi nemá takú istú šancu získať pracovné miesto, ako jej rovnako vzdelaný manžel?

Výskumné zistenia v predkladanej správe majú podnietiť k spoločnej veci: neznevýhodňovať ženy v spoločnos−
ti z dôvodu pohlavia a materstva. Želaním autorského tímu je, aby zistenia oslovili čitateľky a čitateľov, a aby tehlička
Inštitútu pre verejné otázky prispela k zmierneniu rozdielov v rodovo stratifikovanej spoločnosti na Slovensku.

Lýdia Marošiová
Sylvia Šumšalová

editorky5

V Bratislave, september 2006

5 Na príprave a realizácii prezentovaných výskumov sa popri autorkách podieľali aj Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová, Oľga Gyarfášová, Martina
Sekulová z Inštitútu pre verejné otázky, Ivan Dianiška a Martin Slosiarik z agentúry FOCUS. Ďakujeme.
Inštitút pre verejné otázky ďakuje Únii materských centier a Akadémii vzdelávania za spoluprácu pre realizácii participatívneho výskumu.
Nepodarilo by sa ho uskutočniť bez nasadenia a investigatívnosti predstaviteliek materských centier, ktorými boli Andrea Roštárová, Eva Gra−
nátová, Lenka Kružlicová, Alexandra Húsková, Katarína Žarnovičová, Monika Čopáková, Mirka Želinská, Lenka Ondráčková, Martina Zi−
gová, Jana Gregussová, Jana Rybáriková a Katarína Griffin.
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Lýdia Marošiová – Sylvia Šumšalová –
Jana Kadlečíková – Elena Gallová−Kriglerová

I. NÁZORY VEREJNOSTI NA SITUÁCIU
MATIEK A OTCOV V PRIESEČNÍKU RODINNEJ
A PRACOVNEJ SFÉRY

Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s agentúrou FOCUS uskutočnil v rámci projektu IS EQUAL „Veneta“
výskum názorov verejnosti na postavenie matiek v spoločnosti. Zber dát prebehol v septembri 2005. Výberovú
vzorku tvorilo 1 003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Slovenska nad 18 rokov.

Cieľom výskumu bolo zmapovať názory širokej verejnosti na starostlivosť o maloleté deti a na celkovú situá−
ciu žien na trhu práce v sociokultúrnom prostredí Slovenska. Zatiaľ čo dlhodobou stratégiou Európskej únie je
zvýšiť zamestnanosť mužov a žien, a teda aj zvyšovať participáciu mužov na starostlivosti o deti, mieru napĺňa−
nia takejto stratégie podmieňuje stupeň ekonomického rozvoja, kultúrne zvyklosti, ale aj politická vôľa meniť
rodové rozdiely v spoločnostiach na národných úrovniach. Výskum IVO sa preto zameral na názory verejnosti
na možnosť voľby, ktorú majú matky po ukončení dojčenia dieťaťa, ako aj na verejnú mienku k vybraným prob−
lémom zlaďovania pracovného a rodinného života matiek na Slovensku.

1. AKO DLHO MÁ MATKA OSTAŤ S DIEŤAŤOM DOMA
A S ČÍM TO SÚVISÍ

V očiach verejnosti na Slovensku je rola matky po narodení dieťaťa ešte vždy tradičná v pravom zmysle slova.
Polovica respondentov od matiek očakáva, že budú s dieťaťom doma do veku jedného až troch rokov dieťaťa. 42 %
respondentov sa prikláňa k tomu, aby matka zostala s dieťaťom doma do 3 rokov jeho veku. Ostatná – takmer
rovnaká časť – respondentov (39 %) vyjadrila názor, že matka by mala ostať s dieťaťom doma ešte dlhšie
ako 3 roky; z toho variant 6 a viac rokov veku dieťaťa uprednostnilo až 16 % respondentov. Najmenší počet – pri−

1 Pozri napríklad Drew, E.: Parental Leave in Council of Europe Members States. Strasbourg, Council of Europe 2005, s. 22 – 24.

Graf 1
„Ako dlho by – podľa Vás – mala ostať matka s dieťaťom doma po tom, ako sa jej narodí?“ ( %)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.
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bližne 2 % respondentov pripúšťa variant, ktorý je bežnejší pre západnú Európu, alebo severnú Ameriku ako pre
nás – matky, od ktorej sa očakáva, že ostane s dieťaťom doma do jedného roka života.1

Priemerný čas starostlivosti matky o dieťa po narodení, ktorý si slovenská populácia predstavuje ako vhodný, je
teda až 3,9 roka.2 Na tento fakt spolu so zistením, že viac ako polovica respondentov uprednostňuje troj− a viacroč−
ný model starostlivosti matky o malé dieťa, môže vplývať aktuálna sociálna politika štátu, ktorý poskytuje príspe−
vok na starostlivosť o dieťa tiež do 3 rokov veku dieťaťa, pričom matka, ktorá sa stará o dieťa dlhšie, nepoberá síce
štátny príspevok, ale štát za ňu uhrádza zdravotné poistenie do 5 rokov dieťaťa a do 6 rokov dôchodkové poistenie.
Podobný vplyv na zakorenenie predstavy o vzorci starostlivosti o dieťa matkou, ktorý osciluje okolo 3 a viac ro−
kov, môže mať aj rozšírené psychologické východisko o tom, že do troch rokov je dieťa najviac k matke citovo
pripútané a po dosiahnutí tohto veku sa začína od nej odpútavať a vyhľadáva spoločnosť svojich rovesníkov.

Tabuľka 1
„Ako dlho by podľa Vás mala ostať matka s dieťaťom doma po tom, ako sa jej narodí?“ (podľa pohlavia,
vzdelania a veku respondentov – v %)

 1 alebo 2 roky 3 roky 4 alebo 5 rokov 6 a viac rokov 

POHLAVIE 
Názor žien 11 46 22 14 
Názor mužov 8 37 23 18 

VZDELANIE 
Názor osôb so základným vzdelaním 8 43 19 19 

... so stredoškolským bez maturity 7 37 28 17 

... so stredoškolským s maturitou 12 45 23 13 

... s vysokoškolským 14 42 19 15 
VEK 
Názor osôb vo veku 18 – 24 rokov 13 47 14 12 

... 25 – 34 rokov 12 40 24 14 

... 35 – 44 rokov 8 39 28 17 

... 45 – 54 rokov 6 41 26 16 

... 55 – 59 rokov 15 46 21 12 

... 60 a viac rokov 7 42 21 21 

CELÁ VZORKA 10 42 23 16 

Poznámka: Otvorená otázka. Zvyšok do 100 % v každom riadku predstavujú odpovede „nevie“ a „iná odpoveď“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Muži sa ukázali byť zástancami tradičnejších názorov, keďže si častejšie ako ženy myslia, že by matky mali
byť s deťmi čo najdlhšie doma. Zatiaľ čo ženy prevažujú v názorovej skupine, podľa ktorej matka by mala byť
s dieťaťom doma do jeho 1, 2, 3 alebo 4 rokov, muži prevažujú pri variantoch s čo najdlhším časom – od 5 do viac
ako 6 rokov.

Starší respondenti (60 a viac rokov) preferujú, aby matka zostala s dieťaťom doma dlhšie časové obdo−
bie. Naopak, ľudia v mladšom strednom veku (25 – 34 rokov) sú silnými zástancami trojročnej starostlivosti mat−
ky o dieťa. Respondenti v staršom strednom veku (35 – 44 rokov) zas častejšie než ostatní preferujú štvorročnú
domácu starostlivosť matky o dieťa.

Respondenti, ktorí preferujú, aby matka zostala doma kratší čas (1 alebo 2 roky), sú z mladších veko−
vých kategórií. Tento názor korešponduje s iným životným štýlom u vekovo mladších respondentov na Sloven−
sku v roku 2005 – v ktorom sa väčšmi presadzujú modernejšie modely starostlivosti o rodinu na úkor tradičnej−
ších. Do úvahy je potrebné vziať aj pomerne častú skutočnosť sociálne slabšej situácie mladých rodín, ktoré si ne−
môžu dovoliť dlhšie žiť iba z jedného príjmu.

Respondenti s nižším vzdelaním preferujú dlhšiu materskú starostlivosť než respondenti s vyšším vzde−
laním. Napríklad najkratšie obdobie domácej starostlivosti o dieťa – jeden alebo dva roky – silnejšie než iní res−
pondenti preferujú stredoškoláci s maturitou a vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

2 Priemer bol vypočítaný z n = 906, bez tých respondentov, čo nevedeli odpovedať alebo uviedli inú ako číselnú odpoveď. Štandardná odchýlka
je 1,5. Minimálny uvedený vek je 1 rok a naopak, maximálny vek, ktorý bol uvedený bol 14 rokov.
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Napriek týmto odlišnostiam sú však názory verejnosti na optimálnu dĺžku materskej starostlivosti pomerne
univerzálne. Dieťa považujú za jednu z najvyšších hodnôt, zjavne v kombinácii s očakávaním, aby tri a viac rokov
bola jeho opatrovníčkou práve matka.

ROZDIELNOSŤ MUŽSKO−ŽENSKEJ OPTIKY:

Ako sme už videli vyššie, názory žien a mužov na to, ako dlho má matka ostať dieťaťom doma po narodení, sa líšia.
Tieto názory sú silne podmienené vzdelaním a vekom respondentov. Kým u žien je však silnejším názorotvorným
faktorom vzdelanie, u mužov je silnejším faktorom vek.

Ženy s nižším vzdelaním (s ukončenou základnou školou alebo stredná školou bez maturity) si častejšie mys−
lia, že matka by mala ostať s dieťaťom päť a viac rokov. Naopak, ženy s úplným stredoškolským vzdelaním sú čas−
tejšie zástankyne krátkeho (jeden alebo dva roky), resp. posledné roky u nás zaužívaného – trojročného obdobia
starostlivosti o dieťa.

S narastajúcim vekom mužov silnie presvedčenie o potrebe dlhšieho obdobia materskej starostlivosti o dieťa.
Kým mladší muži (od 18 do 34 rokov) sú častejšie zástancami trojročného obdobia materskej starostlivosti, muži
vo veku 35 až 54 rokov častejšie preferujú 4 a 5–ročné obdobie materskej starostlivosti. Starší muži – vo veku viac
ako 55 rokov – si častejšie než ostatní myslia, že matka by mala ostať s dieťaťom doma 6 a viac rokov.

Tabuľka 2
Názor žien a mužov na to, ako dlho má matka ostať s dieťaťom doma
(1 alebo 2 roky: 3 roky: 4 alebo 5 rokov: 6 alebo viac rokov – podľa vzdelania a veku respondentov – v %).

 Názor žien Názor mužov 

Názor osôb so základným vzdelaním   8:46:19:18   8:40:17:19 
... so stredoškolským bez maturity   6:43:33:13   9:32:25:21 
... so stredoškolským s maturitou 16:50:17:11   6:39:32:14 
... s vysokoškolským 13:37:23:12 16:45:14:18 

Názor osôb vo veku 18 – 34 rokov 14:42:20:15 11:44:19:12 
... 35 – 54 rokov   7:48:25:13   7:28:31:21 
... 55 a viac  rokov 12:47:21:14   7:39:21:24 

Celá vzorka 11:46:22:14   8:37:23:18 

Poznámka: Otvorená otázka. Zvyšok do 100 % v každom riadku predstavujú odpovede „nevie“ a „iná odpoveď“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

ĎALŠIE SÚVISLOSTI

Analýza preukázala súvislosť medzi názorom na dĺžku matkinej starostlivosti o dieťa a názorom na existenciu znevý−
hodňovania žien na trhu práce z dôvodu materstva alebo tehotenstva. Tí respondenti, ktorí si myslia že naše ženy sú

Tabuľka 3
Názory na dĺžku matkinej starostlivosti o dieťa podľa názorov na znevýhodňovanie žien na trhu práce kvôli
materstvu alebo tehotenstvu (v %)

 1 alebo  
2 roky 3 roky 4 alebo  

5 rokov 
6 a viac  
rokov 

Ženy sú kvôli materstvu alebo tehotenstvu veľmi často znevýhodňované  8 42 20 20 
Ženy sú kvôli materstvu alebo tehotenstvu pomerne často znevýhodňované  10 41 27 15 
Ženy sú kvôli materstvu alebo tehotenstvu zriedka znevýhodňované  12 44 23 9 
Ženy sú kvôli materstvu alebo tehotenstvu výnimočne alebo  
nikdy znevýhodňované  20 46 17 7 

Nevie 5 39 19 20 
Celá vzorka 10 42 23 16 

Poznámka: Otvorená otázka. Zvyšok do 100 % v každom riadku predstavujú odpovede „nevie“ a „iná odpoveď“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.
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na trhu práce „veľmi často“ znevýhodňované z dôvodu materstva a tehotenstva, sú zároveň zástancami dlhšieho ob−
dobia matkinej starostlivosti – šesť a viac rokov. Tí, ktorí hovoria o „pomernej častom“ znevýhodňovaní, preferujú
štvorročné resp. päťročné obdobie matkinej starostlivosti. Naopak, respondenti, ktorí si myslia, že ženy nie sú („nikdy“
alebo len výnimočne) na trhu práce znevýhodnené z dôvodu materstva, zároveň uprednostňujú kratšie rodičovské voľno.

Z týchto výsledkov verejnej mienky je možné usúdiť, že časť verejnosti uprednostňujúca pracovné hodnoty pred
rodinnými, živí vieru v spravodlivosť pravidiel v pracovnej sfére. Matka alebo žena, ktorá pracuje je „in“, prekrý−
va svoje materské povinnosti pracovným výkonom, často krát sa jej dokonca otvárajú ďalšie možnosti práce a nie
je dôvod ju na trhu práce znevýhodňovať. Naopak, časť verejnosti, ktorá sa prikláňa k pro−rodinnému modelu
s matkou starajúcou sa o dieťa doma dlhšie časové obdobie, je zase presvedčená, že trh práce nežičí ženám (a zrej−
me ani mužom) s dlhodobými výpadkami v pracovnej sfére z dôvodu tehotenstva, či rodičovstva.

Analýza ďalej preukázala súvislosť medzi názorom na dĺžku matkinej starostlivosti o dieťa a názorom na to, či „dieťa,
s ktorým matka nebola doma prvé tri roky jeho života, je tým nepriaznivo poznačené“. Tí respondenti, ktorí súhlasia s týmto
názorom, sú zároveň zástancami dlhšieho obdobia matkinej starostlivosti – päť a viac rokov. Naopak, respondenti, ktorí
si to nemyslia, zároveň častejšie uprednostňujú kratšie rodičovské voľno – v trvaní jedného alebo dvoch rokov.

Tabuľka 4
Názory na dĺžku matkinej starostlivosti o dieťa podľa názorov na výrok „dieťa, s ktorým matka nebola doma
prvé tri roky jeho života, je tým nepriaznivo poznačené“ (v %)

 1 alebo 2 roky 3 roky 4 alebo 5 rokov 6 a viac rokov 

Rozhodne + skôr je to tak 6 41 27 19 
Skôr + vôbec to tak nie je 16 45 11 11 
Nevie 15 39 12 11 
Celá vzorka 10 42 23 16 

Poznámka: Otvorená otázka. Zvyšok do 100 % v každom riadku predstavujú odpovede „nevie“ a „iná odpoveď“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Hlbšia analýza výsledkov ďalej nepreukázala štatisticky významné súvislosti medzi názorom na dĺžku matki−
nej starostlivosti o dieťa a vzťahom respondenta k viere, jeho príjmom, regiónom, kde býva, rodinným stavom ale−
bo aj počtom členov jeho domácnosti.

2. KTO SA MÁ STARAŤ O DIEŤA DO TROCH ROKOV
PO SKONČENÍ OBDOBIA DOJČENIA

Niektoré matky dojčia prvé týždne po narodení dieťaťa, iné tri mesiace, pre mnohé matky býva medzníkom polrok,
a niektoré mamičky dojčia dieťa celý rok, ba dokonca aj dlhšie. Dojčením sa pre matku a dieťa končí obdobie fy−
zického pripútania... Kto má byť po tomto období s dieťaťom? Musí to byť matka – a to aj vtedy, keď z rôznych dô−
vodov chce pracovať? Názory verejnosti na to, kto sa má starať o dieťa po skončení jeho dojčenia, sú rôzne.

Na prvé miesto v starostlivosti o dieťa po skončení obdobia dojčenia respondenti kladú „matku“ (83 %). V poradí
ďalším variantom na prvom mieste je „matka alebo otec“ (10 %). Kto by mal poskytovať starostlivosť dieťaťu
na druhom mieste, sa už respondenti tak veľmi nezhodujú – 31 % uviedlo, že „niekto ďalší z rodiny“, 30 % uvie−
dlo variant „matka alebo otec“ a podľa 22 % respondentov by to mal byť „otec“. Na treťom mieste je opäť najpo−
četnejším variantom niekto ďalší z rodiny (uviedlo 38 % respondentov), nasledujú jasle (17 %) a variant otec (16 %).

Ľudia na Slovensku majú k profesionálnej starostlivosti o dieťa po ukončení dojčenia pravdepodobne stále ne−
dôveru, alebo to nepovažujú za šťastné riešenie. 92 % respondentov si vôbec nebralo na prvých troch miestach
starostlivosť o malé dieťa poskytovanú cudzou platenou osobou a podobne 71 % respondentov neuprednost−
nilo na prvých troch miestach jasle. Sčasti to môže byť aj preto, že si uvedomujú, že rodičia nemajú peniaze na
platenie cudzej osoby, alebo jaslí.

Ľudia najviac dôverujú rodine, ktorá sa má starať o malé dieťa v prvom rade – či už užšej alebo širšej. Väčšina
respondentov – 83 % – označila na prvom mieste matku. Títo respondenti potom na druhom mieste uvádzali ako
vhodné osoby pre starostlivosť o dieťa „matku alebo otca“ (34 %), ďalších 30 % si vybralo „niekoho z rodiny“, ale
silnú pozíciu zastáva aj „otec“ – ktorého na druhé miesto vybrala štvrtina respondentov (25 %) uvádzajúcich na
prvom mieste matku. Ostatok respondentov (11 %) vybral na druhé miesto niekoho iného.
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Na treťom mieste respondenti, ktorí na prvom mieste označili matku ako najvhodnejšiu osobu pre starostlivosť
o dieťa po ukončení dojčenia do troch rokov, vyberali prevažne „niekoho z rodiny“ (42 %), ale takmer pätina z nich
vybrala aj detské jasle (17 %), otca (16 %) a aj variant „matka alebo otec“ (13 %).

Každý druhý respondent označil na prvých troch miestach možnosť „matka alebo otec“ pri starostlivosti
o oddojčené dieťa. Spolu so skóre pre „otca“ ako vhodného „sólo“ opatrovateľa (1. – 3. miesto – dokopy 38 %) sa
dá usúdiť, že v očiach verejnej mienky rola „otca“ stúpa. Tri pätiny verejnosti (62 %) však neuvažovali o otcovi
ako o možnom opatrovníkovi malého dieťaťa.

Tabuľka 5
„Pre malé dieťa po narodení je najbližšou osobou matka. Po skončení obdobia dojčenia však už dieťa nie je
natoľko na matku viazané. Kto by sa, podľa Vás, mal o takéto malé dieťa do troch rokov starať? Vyberte a zo−
raďte tri možnosti, ktoré pokladáte za najlepšie.“ (v %)

 na 1. mieste na 2. mieste na 3. mieste 

Matka 83 5 1 
Buď matka alebo otec 10 30 12 
Niekto iný z rodiny – napr. stará matka 2 31 38 
Detské jasle 4 8 17 
Cudzia platená osoba 0 1 7 
Otec 0 22 16 
Nevie  1 0 0 
Nevybral nikoho 0 4 9 

Poznámka: otázka nezohľadňovala časové obdobie, počas ktorého matka kojila.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

3. JE DIEŤA, S KTORÝM MATKA NEBOLA DOMA
PRVÉ TRI ROKY JEHO ŽIVOTA, NEPRIAZNIVO POZNAČENÉ?

Dve tretiny respondentov si „rozhodne“ alebo „skôr“ myslia, že „dieťa, s ktorým matka nebola doma prvé tri
roky jeho života, je tým nepriaznivo poznačené“. Naopak, menej ako tretina respondentov si to „skôr“ alebo
„vôbec“ nemyslí. Na to, aby bol zabezpečený priaznivý vývin dieťaťa, by teda matka podľa väčšiny respondentov
mala zostať na materskej a rodičovskej dovolenke aspoň tri roky.

Graf 2
„Dieťa, s ktorým matka nebola doma prvé tri roky jeho života, je tým nepriaznivo poznačené.“ (Do akej miery
súhlasíte s výrokom? – v %)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.
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Súhlas s výrokom o nepriaznivom vývoji dieťaťa, s ktorým matka nebola doma prvé tri roky jeho života, vyjad−
rili rovnako ženy (65 %) ako muži (61 %). Muži sa dvakrát častejšie (12 % : 6 %) nevedeli k tejto otázke vyjadriť.
Ženy sa častejšie rozhodne stotožňovali alebo rozhodne odmietali daný výrok, pričom muži sa prikláňali k menej
vyhraneným postojom.

Najčastejšie nevedeli tento výrok posúdiť mladí ľudia. Súhlas s výrokom vyjadrilo 52 % ľudí vo veku 18 – 24
rokov. S pribúdajúcim vekom mierne stúpa miera stotožnenia sa s tým, že dieťa do troch rokov je negatívne
poznačené neprítomnosťou matky doma počas prvých troch rokov.

Kým respondenti z obcí do 5 000 obyvateľov si častejšie myslia, že „dieťa, s ktorým matka nebola doma prvé tri
roky jeho života, je tým nepriaznivo poznačené“, obyvatelia väčších sídiel sa s týmto výrokom nestotožňujú. Vý−
nimkou sú obyvatelia miest s 20 000 až 50 000 obyvateľmi.

Respondenti, ktorí sa považujú za hlboko veriacich sa častejšie stotožňujú s týmto výrokom. Respondenti, ktorí
vnímajú svoju domácnosť ako veľmi dobre alebo slušne zabezpečenú, častejšie odmietajú tento výrok, a to na roz−
diel od tých respondentov, ktorí si myslia, že ich domácnosť je v podstate chudobná.

Tabuľka 6
„Dieťa, s ktorým matka nebola doma prvé tri roky jeho života je tým nepriaznivo poznačené.“ (Do akej miery
súhlasíte s výrokom? – v %) Odpovede podľa pohlavia, veku a veľkosti sídla respondentov.

 Rozhodne + skôr je to tak Skôr + vôbec to tak nie je Nevie 

Názor žien 65 29 6 
Názor mužov 61 27 12 
Názor osôb vo veku 18 – 34 rokov 59 28 13 

... 35 – 54 rokov 65 30 5 

... 55 a viac  rokov 66 26 9 
Názor osôb z obcí do 5 000 obyvateľov 66 29 6 

... 5 000 – 50 000 obyvateľov 59 28 13 

... 50 000 a viac 64 28 9 
Celá vzorka 63 28 9 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

4. STRATÍ MATKA ODBORNOSŤ A ZAOSTANE V PROFESII,
AK OSTANE TRI ROKY S DIEŤAŤOM DOMA?

Tri roky, ktoré matka ostane s dieťaťom doma, sú pomerne dlhý čas z hľadiska zmien, ktoré sa medzitým môžu odo−
hrať vo sfére práce a z hľadiska vývoja profesií. Matka poskytujúca starostlivosť o dieťa na „plný úväzok“, môže
strácať napríklad pod vplyvom rýchleho vývoja informačných technológií profesijné zručnosti, a niektorí psycho−
lógovia či sociálni pracovníci vravia, že matkám hrozí aj strata tzv. pracovných návykov...

Ako ukázal sociologický výskum IVO, polovica verejnosti je presvedčená o tom, že matka musí pri čerpaní troj−
ročného rodičovského voľna stratiť na profesijných zručnostiach (49 %). Variant „rozhodne je to tak“ však zvolilo
len 12 % respondentov, medzi ktorými – a to je zaujímavé – prevládali ženy (v pomere 67 % žien : 33 % mužov).

Tabuľka 7
„Ak matka zostane doma tri roky s dieťaťom, stratí odbornosť alebo zaostane v profesii.“ (Do akej miery
súhlasíte s výrokom? – v %)

 Názor žien Názor mužov Celá vzorka 

Rozhodne je to tak 16 8 12 
Skôr je to tak 35 40 37 

Dkôr to tak nie je 32 30 31 

Vôbec to tak nie je 11 12 12 
Nevie 6 10 8 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.



13I. Názory verejnosti na situáciu matiek a otcov v priesečníku rodinnej a pracovnej sféry

Medzi zástancami názoru, že trojročný výpadok z práce je pre matku príliš dlhý čas, aby si uchovala svoju od−
bornosť, sú častejšie zastúpení vzdelanejší ľudia. Respondentov k takémuto názoru vedie zrejme osobná skúsenosť
s napredujúcim vývojom, ktorému čelia denne v práci. Respondenti so základným vzdelaním v porovnaní s ostat−
nými respondentmi častejšie odpovedali „neviem“.

Graf 3
„Ak matka zostane doma tri roky s dieťaťom, stratí odbornosť alebo zaostane v profesii.“ (Do akej miery
súhlasíte s výrokom? – v %). Odpovede podľa vzdelania respondentov.
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5. VNÍMANIE OTCA NA RODIČOVSKEJ DOVOLENKE

Cieľom výskumu tiež bolo spoznať názory verejnosti na situáciu, keď rodičovské voľno čerpá muž – otec dieťaťa.
Takmer dve tretiny respondentov (62 %) sa stotožnili s názorom, že „otec, ktorý sa rozhodne ostať s dieťaťom na
rodičovskej dovolenke, sa stretáva s nepochopením“.

Tabuľka 8
„Otec, ktorý sa rozhodne ostať s dieťaťom na rodičovskej dovolenke, sa stretáva s nepochopením.“ (Do akej
miery súhlasíte s výrokom? – v %)

 Názor žien Názor mužov Celá vzorka 

Rozhodne je to tak 21 22 21 

Skôr je to tak 37 45 41 
Skôr to tak nie je 25 19 22 

Vôbec to tak nie je 9 4 7 

Nevie 8 10 9 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Tento výrok je zároveň jeden z dvoch (druhý nasleduje nižšie v texte), ktorý citlivejšie vnímali muži ako ženy.
Potvrdili sa tak nepísané kultúrne vzorce slovenskej spoločnosti, v ktorých rodičovskú dovolenku zvyčajne čerpá
matka a nie otec, a akékoľvek odchýlky od tejto zvyklosti vyvolávajú pozornosť, prípadne budia nepochopenie. Otec
na rodičovskej dovolenke je fenomén, ktorý si ľudia v sociokultúrnom prostredí Slovenska môžu vysvetľovať aj
ako zlyhanie matky, ale aj ako zlyhanie otca ako živiteľa. Respondenti sa líšia vo svojich postojoch k tejto otázke
podľa vzdelania. Najčastejšie konštatovali nepochopenie voči otcom na rodičovskej dovolenke vysokoškolsky
vzdelaní ľudia, a to najmä na rozdiel od ľudí so základným vzdelaním, ktorí spolu s mladými a najstaršími ľuďmi aj
najčastejšie nevedeli na túto otázku odpovedať.
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Graf 4
„Otec, ktorý sa rozhodne ostať s dieťaťom na rodičovskej dovolenke, sa stretáva s nepochopením.“ (Do akej
miery súhlasíte s výrokom? – v %).
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Muž, bez ohľadu na svoje rodičovské povinnosti, je tradične chápaný ako živiteľ rodiny. Vo výskume nás však
zaujímalo, ako ľudia hodnotia nároky, ktoré kladie spoločnosť na výkon tejto roly. Ukazuje sa, že prevažne kritic−
ky: s názorom, že „spoločnosť kladie priveľké očakávania na mužov ako živiteľov rodiny“ súhlasilo 65 % žien
a až 79 % mužov. Takéto zistenie naznačuje, že spoločnosť na jednej strane kladie na mužov očakávania spojené
s úlohou živiteľa rodiny, na strane druhej však vníma aj značnú náročnosť situácie, v ktorej sa muži nachádzajú –
čo možno hypoteticky pokladať aj za výraz nesúhlasu s tradičným rozdelením úloh v spoločnosti. Najsilnejší kriti−
ci priveľkých očakávaní na mužov ako živiteľov sa ukázali byť muži v mladšom strednom veku (25 – 34 rokov),
ktorí aj reálne čelia náročným požiadavkám, aby uživili rodinu.

Tabuľka 9
„Spoločnosť kladie priveľké očakávania na mužov ako živiteľov rodiny.“ (Do akej miery súhlasíte s výrokom?
– v %)

 Názor žien Názor mužov Celá vzorka 

Rozhodne je to tak 22 29 26 
Skôr je to tak 43 50 46 
Skôr to tak nie je 22 12 17 
Vôbec to tak nie je 6 3 4 
Nevie 8 6 7 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Výroky o otcovi na rodičovskej dovolenke, ktorý sa stretáva s nepochopením a o priveľkých očakávaniach na
mužov ako živiteľov rodiny mali v reprezentatívnej vzorke rovnakých zástancov. Dá sa to vysvetľovať celkovou
empatiou veľkej časti verejnosti voči mužom, ktorí sú – podobne ako matky – v zajatí tradičných očakávaní. V prípade
prvého výroku (tabuľka 8) však môže ísť naopak o prejav nesúhlasu s využitím možnosti otca ostať na rodičovskej
dovolenke.

6. VNÍMANIE ZNEVÝHODŇOVANIA ŽIEN NA TRHU PRÁCE

V poslednom čase sa na verejnosti stále častejšie otvorene hovorí o znevýhodnení žien – matiek na trhu práce. Výskum
IVO zo septembra 2005 uskutočnený v rámci IS EQUAL na pôde rozvojového partnerstva Plus pre ženy 45+ (Bú−
torová, 2005 – http://www.ivo.sk/plus_pre_zeny.htm) takéto nálady v spoločnosti potvrdil. I keď dôvodov, pre kto−
ré sú ľudia podľa verejnej mienky znevýhodňovaní na pracovnom trhu, je viacero.
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Viac ako tri štvrtina respondentov (77 %) sa domnieva, že ženy sú na trhu práce znevýhodňované z dô−
vodu tehotenstva alebo materstva. Dve tretiny (64 %) spomenuli znevýhodňovanie tých, ktorí sa starajú o iných
členov rodiny (napr. deti). Viac ako polovica respondentov (52 %) hovorí, že k znevýhodňovaniu dochádza aj z dô−
vodu pohlavia. Najviac znevýhodňovaní sú podľa verejnej mienky ľudia z dôvodu veku a zdravotného stavu, alebo
zdravotného postihnutia.

Tabuľka 10
„V poslednom čase sa veľa hovorí o znevýhodnení niektorých ľudí na trhu práce. Podľa Vášho názoru, sú ale−
bo nie sú ľudia na Slovensku znevýhodňovaní či diskriminovaní na trhu práce z nasledujúcich dôvodov?“ (%)

 Veľmi  
často 

Pomerne  
často 

Pomerne  
zriedka 

Výnimočne,  
nikdy Nevie 

Z dôvodu veku 65 28 4 2 1 
Z dôvodu zdravotného stavu, zdravotného 
postihnutia  49 39 8 2 3 

Z dôvodu tehotenstva alebo materstva 37 40 13 4 6 
Z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu 32 35 18 9 5 
Z dôvodu povinnosti voči iným členom rodiny  
(napr. starostlivosť o deti) 22 42 21 10 6 

Z dôvodu pohlavia 18 34 28 15 4 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005. (http://www.ivo.sk/plus_pre_zeny.htm).

Všetky z uvedených dôvodov diskriminácie ľudí na trhu práce častejšie konštatujú skôr ženy; ľudia stredného
a staršieho veku; ľudia s nižším vzdelaním; ľudia, ktorí sa cítia byť sociálne slabší; obyvatelia mimobratislavských
regiónov.

Prevažujúce presvedčenie o znevýhodňovaní matiek na trhu práce potvrdzuje aj zistenie nášho výskumu, podľa
ktorého takmer 92 % respondentov rozhodne alebo čiastočne súhlasí s tvrdením, že zamestnávatelia sa vyhý−
bajú zamestnávaniu matiek s malými deťmi. Respondenti sa tak vyjadrili bez ohľadu na to, či majú so zamestná−
vateľmi takú osobnú skúsenosť, keďže takmer rovnako súhlasne sa k tejto otázke vyjadrili ako muži (89 %), tak aj
ženy (93 %), a to bez ohľadu na vek a vzdelanie.

Graf 5
„Zamestnávatelia sa vyhýbajú zamestnávaniu matiek s malými deťmi“ (Do akej miery súhlasíte s výro−
kom? – v %)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Znevýhodňovanie ľudí na trhu práce na základe pohlavia, ktoré získalo podľa verejnej mienky poslednú prieč−
ku (pozri tabuľku 10), respondenti vnímajú citlivejšie, keď majú odpovedať na priamu otázku, či sú viac znevýhod−
ňovaní muži alebo ženy. Presvedčenie o celkovom znevýhodnení žien na trhu práce vyslovilo 67 % respon−
dentov, pričom bolo výrazne častejšie u žien (75 %) ako u mužov (58 %).

Ako ďalej konštatovala pri interpretácií zistení výskumu IVO zo septembra 2005 Z. Bútorová, väčšina respon−
dentov uprednostňovanie mužov na trhu práce nepokladá za správne (70 % žien a 44 % mužov). Medzi hlavnými
dôvodmi neschvaľovania takýchto praktík boli argumenty, že je to diskriminujúce, nespravodlivé. Osem perecnt
respondentov tvrdí, že muži sú v porovnaní so ženami uprednostňovaní z dôvodu materských povinností žien.
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Rodový pohľad na uprednostňovanie mužov je značne podobný. Ženy sú však o niečo väčšmi zastúpené v kaž−
dom z dôvodov, prečo zvýhodňovanie mužov nie je správne, čo svedčí o mierne zvýšenej citlivosti žien na zne−
výhodnenie žien.

Tabuľka 11
„Mohli by ste uviesť dôvody, prečo neschvaľujete uprednostňovanie mužov na trhu práce?“ (%)

 Názor žien Názor mužov Spolu 

Lebo to odporuje požiadavke rovnoprávnosti; je to diskriminácia, 
nespravodlivé, nedôstojné, neprirodzené, zastarané 64 66 65 

Lebo pracovný výkon žien je rovnaký, resp. niekedy aj lepší ako výkon mužov  46 37 43 
Lebo ženy by za svoje materstvo nemali byť znevýhodnené; treba naopak 
zaviesť vyrovnávacie opatrenia a vytvoriť im lepšie podmienky na prácu  9 7 8 

Lebo žena je aj živiteľka / spoluživiteľka 6 4 5 
Iné 0 3 1 

Poznámka: Otvorená otázka. Percentá z počtu respondentov. Respondenti mohli uviesť 3 odpovede, preto stĺpcové súčty pre−
kračujú 100 %.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005. (http://www.ivo.sk/plus_pre_zeny.htm).

Ďalšia z otázok spomínaného výskumu IVO zo septembra 2005 smerovala k porovnaniu šancí šiestich kategó−
rií zamestnancov v súkromných firmách pôsobiacich na Slovensku. Matky, ktoré sa môžu zaradiť medzi mladé
ženy a ženy v strednom veku, sa ocitli v strednom pásme pokiaľ ide o ťažkosti, ktoré musia prekonávať z pozície
svojho veku a rodu, keď chcú získať prácu v súkromnej firme. Medzi ženami to majú podľa respondentov o niečo
ľahšie ako staršie ženy. Najľahšie pri uchádzaní sa o zamestnanie v súkromnej firme to majú mladé ženy, čo sa dá
pravdepodobne pripísať faktu, že mladé ženy môžu byť často vnímané ako bezdetné, bez rodinných záväzkov. Za−
mestnávatelia môžu považovať nižší vek zamestnankýň ako vhodnejší z hľadiska jednoduchšieho riadenia ľudí bez
predchádzajúcich pracovných návykov a skúseností, z hľadiska dlhodobosti investície do vzdelávania zamestnan−
kýň, ale aj z hľadiska reprezentácie firmy, či osobných preferencií riadiacich pracovníkov.

Tabuľka 12
„Zamyslite sa nad tým, aká je dnes bežná prax v súkromných firmách na Slovensku. Ktorí traja z uvede−
ných uchádzačov si získavajú zamestnanie najťažšie?” (%)

 1. miesto 2.miesto 3. miesto Celková pozícia * 

Staršia žena  51 18 5 74 
Starší muž 15 39 18 72 
Žena v strednom veku  5 14 35 53 
Mladá žena 9 10 12 31 
Muž v strednom veku 7 7 11 24 
Mladý muž 9 8 5 22 
Neviem – – – 5 

Poznámka: Respondenti mohli uviesť 3 odpovede, preto stĺpcové počty prekračujú 100 %.
* Uchádzači sú zoradení podľa celkovej pozície.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005. (http://www.ivo.sk/plus_pre_zeny.htm).

VNÍMANIE ODMEŇOVANIA MATIEK NA TRHU PRÁCE

K znevýhodňovaniu na trhu práce patrí aj nespravodlivé odmeňovanie často z dôvodu prináležitosti k skupine
zamestnancov, voči ktorým zamestnávatelia prechovávajú predsudky. Túto skutočnosť vníma slovenská verejnosť
prevažne kriticky: 68 % respondentov – bez ohľadu na vzdelanie a vek – súhlasí s názorom, že matky, ktoré
strávili niekoľko rokov na materskej dovolenke, nie sú primerane odmeňované, kým 19 % respondentov má
opačný pohľad.

Neprávosť spojenú s neprimeraným odmeňovaním celkovo vnímajú viac ženy. Mužov, ktorí vyjadrili rozhodný
súhlas s tvrdením, že matky sú po dlhodobej materskej dovolenke neprimerane (málo) odmeňované, je o čosi me−
nej (19 %) ako žien (26 %).
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Ako to však vyzerá celkovo s odmeňovaním žien v porovnaní s mužmi? „Žena má spravidla za rovnakú prácu
menší plat ako muž“ – konštatovalo 84 % respondentov, kým nesúhlas vyjadrilo len 12 % respondentov. Muži
boli menej presvedčení o tom, že je to rozhodne tak (30 %), ako ženy (47 %). Muži aj častejšie ako ženy s takýmto
tvrdením nesúhlasili resp. nevedeli sa k nemu vyjadriť.

Tieto názory respondenti zdieľali viac−menej bez ohľadu na ich vek a vzdelanie. Tretina respondentov vo veku
18 – 24 rokov ale nesúhlasila alebo nevedela zaujať k tejto otázke postoj.

7. ZLAĎOVANIE PRACOVNEJ KARIÉRY A RODINNÉHO ŽIVOTA
U ŽIEN

Názor „žena na Slovensku má ťažkosti zladiť kariéru s rodinným životom“ zdieľajú až tri štvrtiny respon−
dentov (76 %). Zároveň však, ako sme videli vyššie, 83 % respondentov súhlasilo s tvrdením, že dieťa je nepriaz−
nivo poznačené, ak s ním matka nie je doma počas prvých troch rokov života dieťaťa. Inak povedané, žena by mala
dbať na to, aby urobila všetko pre zdravý vývin dieťaťa a ostala s ním doma podľa možnosti tri roky. Nemá to však
vonkoncom ľahké, ak sa chce realizovať aj pracovne, prípadne ak chce robiť kariéru.

Graf 6
„Žena na Slovensku má ťažkosti zladiť kariéru s rodinným životom“ (Do akej miery súhlasíte s výrokom? – v %)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Názor „žena na Slovensku má ťažkosti zladiť kariéru s rodinným životom“ zdieľa väčšina opýtaných – 76 %.
Jeho silnejšími zástankyňami sú ženy (79 % žien : 72 % mužov), kým muži sa častejšie nevedeli vyjadriť. Stojí za
pozornosť, že respondentky s vysokoškolským vzdelaním častejšie odmietajú takýto názor.

Ničím novým nie je ani väčšinové konštatovanie (86 %), že „spoločnosť nevytvára vhodné podmienky pre
tie matky s malým deťmi, ktoré chcú pracovať“. Takmer polovica respondentov (47 %) vo výskume odpoveda−

Tabuľka 13
„Matky, ktoré strávili niekoľko rokov na materskej
dovolenke, nie sú po návrate do práce primerane odme−
ňované.“ (Do akej miery súhlasíte s výrokom? – v %)

 Názor 
žien 

Názor 
mužov 

Celá 
vzorka 

Rozhodne je to tak 26 19 23 

Skôr je to tak 44 45 45 

Skôr to tak nie je 14 18 16 

Rozhodne to tak nie je 4 3 3 
Neviem 12 15 13 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Tabuľka 14
„Žena má spravidla za rovnakú prácu menší plat
ako muž.“ (Do akej miery súhlasíte s výrokom? –
v %)

 Názor  
žien 

Názor  
mužov 

Celá  
vzorka 

Rozhodne je to tak 47 30 39 

Skôr je to tak 43 47 45 

Skôr to tak nie je 7 13 10 

Rozhodne to tak nie je 1 3 2 
Neviem 2 7 4 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.



18 Lýdia Marošiová – Sylvia Šumšalová – Jana Kadlečíková – Elena Gallová Kriglerová

na, že „je to skôr tak“. Výšku materského a rodičovského príspevku posudzujú kritickejšie ženy v porovnaní s mužmi
(95% : 90 %) a ľudia s vyšším vzdelaním (stredoškoláci s maturitou, ako aj vysokoškoláci).

Tabuľka 16
„Materský a rodičovský príspevok je nedostatočný pre rodiny s malými deťmi.“
(Do akej miery súhlasíte s výrokom? – v %). Odpovede podľa pohlavia a vzdelania respondentov.

 Rozhodne je to tak +  
skôr je to tak 

Skôr to tak nie je +  
vôbec to tak nie je Nevie 

Názor žien 95 4 1 
Názor mužov 90 5 5 
Názor osôb so základným vzdelaním 88 6 6 

... so stredoškolským bez maturity 92 5 3 

... so stredoškolským s maturitou 95 4 1 

... s vysokoškolským 96 4 0 
Celá vzorka 92 5 3 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Ľudia na Slovensku registrujú aj trend zachytený aj v celoslovenských štatistikách o odkladaní rodičovstva na
neskôr. Názor, že „mladí ľudia dnes odkladajú rodičovstvo na neskôr“, zastáva až 93 % respondentov. Pritom viac
ako polovica respondentov (57 %) vo výskume odpovedala, že „je to rozhodne tak“ a podľa ďalších 36 % „skôr je
to tak“. Ženy registrujú trend odďaľovania rodičovstva o čosi citlivejšie ako muži.

Graf 7
„Mladí ľudia dnes odkladajú rodičovstvo na neskôr“ (Do akej miery súhlasíte s výrokom? – v %)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

Tabuľka 15
„Spoločnosť nevytvára vhodné podmienky pre tie
matky s malými deťmi, ktoré chcú pracovať“
(Do akej miery súhlasíte s výrokom? – v %)

 Názor  
žien 

Názor  
mužov 

Celá  
vzorka 

Rozhodne je to tak 53 40 47 

Skôr je to tak 36 43 39 

Skôr to tak nie je 8 8 8 

Vôbec to tak nie je 1 2 1 
Nevie 2 7 5 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, september 2005.

la, že je to rozhodne tak a ďalších 39 % respondentov,
že skôr je to tak. Tento výsledok naznačuje veľmi veľkú
nespokojnosť verejnosti s tým, aké možnosti majú ženy
na Slovensku v prípade, ak chcú pracovať a zároveň sa
starať o malé deti. Prirodzene, o niečo vyšší súhlas
s uvedeným výrokom vyjadrovali ženy (89 %) ako muži
(83 %). S týmto konštatovaním súhlasili respondenti bez
rozdielu na vek, vzdelanie, rodinný stav alebo finančné
zabezpečenie domácnosti.

Značne kriticky hodnotí verejnosť aj finančnú pod−
poru mladých rodín zo strany štátu. Väčšina opýtaných
– až 92 % respondentov, súhlasí s tvrdením, že „mater−
ský a rodičovský príspevok je nedostatočný pre ro−
diny s malým dieťaťom“. Pritom dve tretiny responden−
tov (67 %) sa vyjadrilo, že „je to rozhodne tak“ a štvrti−
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II. VÝSKUM ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH POLITÍK
V OBLASTI ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ

CIELE VÝSKUMU

Cieľom výskumu „Zamestnávateľské politiky v oblasti rovnosti príležitostí“ bolo v prvom rade zmapovanie situá−
cie v oblasti zamestnávania matiek maloletých detí. Konkrétne išlo o názory zamestnávateľov na:
• prácu matiek maloletých detí,
• ústretovosť zamestnávateľov k matkám maloletých detí,
• flexibilitu práce v organizáciách zamestnávajúcich matky maloletých detí.

Druhou cieľovou oblasťou výskumu bolo zmapovať opatrenia zamestnávateľov smerom k zamestnancom v so−
ciálnej oblasti, so zvláštnym dôrazom na oblasť podpory rodín zamestnancov.

Výskum sa ďalej zameral na problémy zamestnávateľov v oblasti zamestnávania, názory zamestnávateľov na rôzne
podoby znevýhodňovania zamestnancov na slovenskom trhu práce a na očakávania zamestnávateľov vo vzťahu k za−
mestnancom.

Dôležitou súčasťou výskumu bolo zisťovanie podrobnejších charakteristík zamestnancov pracujúcich u jednot−
livých zamestnávateľov, aj vzhľadom na nedostatok celoslovenských štatistických údajov takéhoto charakteru.

Podľa našich informácií nebol doteraz na Slovensku realizovaný výskum na takto vybranej výskumnej vzorke
a s takýmto zameraním otázok. V tomto smere možno výskum považovať za jedinečný. Záujem o zamestnávateľské
organizácie a postoje ich predstaviteľov k vyššie uvedeným otázkam sa ukazuje byť spätne ako veľmi užitočný, pre−
tože ich pohľad na niektoré z problémov zamestnávania matiek maloletých detí je iná než je optika verejnej mienky
na Slovensku alebo aj ako optika samotných matiek na trhu práce. (podrobnejšie viď ostatné dve samostatné prí−
spevky tejto publikácii).

Na výskume „Zamestnávateľské politiky v oblasti rovnosti príležitostí“ sa zúčastnilo celkovo 301 zamest−
návateľských organizácií na Slovensku. Takýto malý súbor síce neumožňuje hlbšiu analýzu odpovedí, dokáže
však odkryť základné tendencie v skúmanej oblasti.

Výskum jasne poukázal na trendy v oblasti zamestnávania matiek maloletých detí a oblasti podpory zamestnancov
zo strany zamestnávateľov, a pokúsil sa aj o zmapovanie optiky zamestnávateľov na možné formy diskriminácie
zamestnancov na trhu práce.

V nasledujúcej analýze prezentujeme okrem zistení z výskumu zamestnávateľských politík v oblasti rovnosti
príležitostí aj iné zdroje informácií, a to za účelom ilustrácie situácie v širšom kontexte. Informácie čerpáme z týchto
zdrojov:
• Výsledky výberového zisťovania pracovných síl 3.štvrťrok 2005. Bratislava, ŠÚ SR 2006.
• www.statistics.sk – časť Slovstat.

VÝSKUMNÁ VZORKA A JEJ VÝBER

Terénny zber primárnych údajov realizovala agentúra FOCUS, metódou osobných rozhovorov (face to face interview) zazna−
menávaných do štandardizovaného dotazníka. Zber údajov prebiehal od 21. marca do 28. apríla 2006 a zúčastnilo sa ho celkovo
301 zamestnávateľských organizácií.

Základným súborom vo výskume „Zamestnávateľské politiky v oblasti rovnosti príležitostí“ boli zamestnávatelia pôsobiaci
na území Slovenskej republiky. Relevantným zdrojom informácií o zamestnávateľoch bol oficiálny Register organizácií SR ob−
sahujúci všetky subjekty registrované v SR, ktorý je pravidelne aktualizovaný v spolupráci so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR).

Vzhľadom na potreby a ciele výskumu sa urobili nasledujúce zásahy do výberovej vzorky:
1. Do výberovej vzorky boli zahrnuté iba subjekty zamestnávajúce 5 a viac zamestnancov, a to preto, lebo v registri organi−

zácií je vysoké zastúpenie podnikateľov – fyzických osôb (špeciálne samostatne zárobkovo činných osôb) s nízkym ale−
bo žiadnym počtom zamestnancov, ktorí nie sú predmetom záujmu nášho výskumu.

2. Vzhľadom na nízku početnosť organizácií tretieho sektora bolo navýšené ich zastúpenie vo výberovej vzorke, a to preto,
aby sme získali aspoň minimálny prehľad o zamestnávateľských politikách týchto organizácií.
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3. Do výberu boli zahrnuté len subjekty zamestnávajúce aspoň jednu ženu, keďže výskum bol primárne orientovaný na matky
maloletých detí.1

Zostávajúcich zamestnávateľov je možné z hľadiska ich právnej formy zjednodušene rozdeliť do štyroch nasledujúcich ka−
tegórií:

a) fyzické osoby – živnostníci zamestnávajúci aspoň 5 ďalších zamestnancov;
b) právnické osoby ziskovo orientované – spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá a akciové spoločnosti (zamestná−

vajúce aspoň 5 zamestnancov);
c) organizácie tretieho sektora – nadácie, občianske združenia, spolky, atď. (zamestnávajúce aspoň 5 zamestnancov);
d) verejné inštitúcie (či už v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC alebo miestnej samosprávy) – školy, nemocnice, domo−

vy sociálnych služieb a domovy dôchodcov, detské domovy, mestské kultúrne strediská, knižnice, múzeá, galérie, atď.).

Výsledná podoba výskumnej vzorky z hľadiska druhu vlastníctva: takmer polovicu (46 %) oslovených organizácií
vo výskume predstavujú také, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Štvrtinu organizácií (25 %) charakterizuje vlastníctvo
územnej samosprávy a pätina organizácií (22 %) je v štátnom vlastníctve Zvyšok (7 %) skúmaných oslovených organizá−
cií je z tretieho sektora.

Výsledná podoba výskumnej vzorky z hľadiska právnej formy organizácií: takmer polovica (41 %) oslovených or−
ganizácií je rozpočtovou, príspevkovou organizáciou a takmer tretinu predstavujú spoločnosti s ručením obmedzením –
29 %. Ďalšie organizácie fungujú ako akciová spoločnosť (10 %), nadácia, občianske združenie (7 %), fyzická osoba,
živnostník (5 %), štátny podnik (4 %), družstvo (3 %). Ostatok organizácií (1 %) funguje pod inou právnou formou.

V každom z takto definovaných menších súborov sa následne pomocou náhodného stratifikačného výberu vybral požadova−
ný počet organizácií. Ako stratifikačné kritériá slúžili tieto charakteristiky:

1. veľkosť organizácie – pri výbere sa pracovalo s nasledujúcimi kategóriami:
> 5– 19 zamestnancov (malá organizácia);
> 20 – 99 zamestnancov (stredne veľká organizácia);
> 100 a viac zamestnancov (veľká organizácia);

2. sektor, v ktorom organizácia pôsobí – bol definovaný na základe odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ).

Výsledná podoba výskumnej vzorky z hľadiska počtu zamestnancov: výskumu sa zúčastnilo 16 % organizácií, ktoré
majú do desať zamestnancov. Zamestnávateľov s počtom zamestnancov od 10 do 24 bolo 30 %, s počtom zamestnancov
od 25 do 49 ich bolo 17 % a od 50 do 99 zamestnancov 16 %.

Zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 100 do 249 zamestnancov predstavujú 11 % výskumnej vzorky. Zamest−
návateľov nad 250 zamestnancov je 9 %.

Výsledná podoba výskumnej vzorky z hľadiska oblasti pôsobenia zamestnávateľskej organizácie: najviac skúma−
ných organizácií, takmer štvrtina (24 %), je z oblasti školstva a kultúry. Ďalšia väčšia skupina organizácií pôsobí v oblasti
priemyslu – 16 %. Organizácie verejnej správy predstavujú 14 % výskumnej vzorky a desatina sledovaných organizácií
je činná v oblasti zdravotníctva a sociálnej oblasti – 11 %.

Takmer desatinu vzorky tvoria organizácie pôsobiace v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu či opravovne (9 %)
a ďalších 9 % organizácií je činných v iných spoločenských, sociálnych a osobných službách. 5 % sledovaných organizá−
cií je aktívnych predovšetkým v hotelových a reštauračných službách.

Menej ako 5 % organizácií z výskumnej vzorky pôsobí v oblastiach doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie –
4 %, výskum a vývoj, obchodné služby (realitné kancelárie, právnické služby, daňové poradenstvo, softvérové firmy a pod.)
– 3 %, poľnohospodárstvo – 3 %, peňažníctvo, poisťovníctvo – 1 %.

Respondentmi vo výskume boli predstavitelia zamestnávateľov, ktorí sa zúčastňujú procesov rozhodovania a robia rozhod−
nutia v oblasti zamestnávania a zamestnávateľskej politiky. Boli to teda vrcholoví predstavitelia spoločností (predovšetkým
majitelia, spolumajitelia alebo riaditelia firiem, resp. ich zástupcovia) alebo kľúčoví zamestnanci personálnych oddelení zamest−
návateľských organizácií.

Výsledná podoba výskumnej vzorky z hľadiska postavenia respondentov, t. j. poskytovateľov informácií: Takmer
polovicu respondentov (43 %) tvoria najvyšší predstavitelia skúmaných organizácií – ich majitelia, riaditelia, konatelia,
starostovia obce a podobne. Ich „zástupcovia“ – respondenti vo funkcii manažéra, námestníka, prevádzkára, zástupkyne,
vedúceho – tvoria 14 % opýtaných.

1 Matkami maloletých detí rozumieme ženy, ktoré majú dieťa/ deti do 12 rokov.
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Graf 1
„Sú v súčasnosti vo Vašej organizácii zamest−
nané matky s maloletými deťmi?“ (v %)

nie
23
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77

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Tretinu opýtaných predstavujú zamestnanci spätí s personálnym alebo mzdovým oddelením organizácie: opýtaní
v pozícii personalistu (vedúci odboru ľudských zdrojov, referent či manažér personálneho oddelenia) tvoria 16 % respon−
dentov a ďalších 14 % je zo mzdového a personálneho oddelenia (vedúci takéhoto oddelenia, referent, mzdárka...).

Desatinu respondentov (9 %) predstavujú ekonómovia firiem (ekonomický riaditeľ, vedúci ekonomického oddelenia...).
Iných zamestnancov organizácií (administratívny pracovník, fakturant, asistentka riaditeľa a pod.) ako respondentov je
v súbore 4 %.

Z hľadiska pohlavia respondentov viac ako dve tretiny údajov o zamestnávateľských organizáciách v tomto výskume
sprostredkovali ženy (69 %), muži tvoria menej ako tretinu respondentov (31 %).

Z hľadiska veku respondentov je 13 % predstaviteľov zamestnávateľských organizácií vo veku do 34 rokov, 28 %
vo veku 35 – 44 rokov, 40 % vo veku 45 – 54 rokov a ostatok vo veku viac ako 55 rokov (18 %).

Takmer tretina respondentov (31 %) pôsobí v zamestnávateľskej organizácii menej ako 6 rokov, viac ako polovica res−
pondentov (54 %) v rozmedzí 6 až 20 rokov a ostatok respondentov (15 %) viac ako 20 rokov.

Medzi iné zaujímavé zistenia charakterizujúce skúmané zamestnávateľské organizácie patria informácie o dĺžke ich
pôsobenia, vnímaní ich aktuálneho stavu, výške ročného obratu či o zastupovaní záujmov zamestnancov.

Takmer polovica organizácií z výskumnej vzorky (44 %) pôsobí na Slovensku menej ako 15 rokov, t. j. vznikla, alebo
sa na Slovensku usídlila po roku 1991. Ďalšia veľká časť – 40 % organizácií – naopak existuje už viac ako 16 rokov. Infor−
máciu o dĺžke pôsobenia nevieme resp. tento údaj je irelevantný (napríklad pre úrady) v prípade 6 % organizácií.

Z hľadiska hodnotenia aktuálnej situácie organizácie je výrazná väčšina skúmaných organizácií – 83 % – v štádiu roz−
voja. Takmer desatina organizácií (9 %) „stagnuje, nie príliš sa jej darí, ale zatiaľ pokračuje vo svojom fungovaní“. Zvyš−
né organizácie podľa respondentov sa buď „iba rozbiehajú, začínajú“ (2 %) alebo im hrozí zánik (2 %).

Štvrtina organizácií (26 %) hospodárila v minulom roku s obratom, resp. rozpočtom do 5 miliónov Sk. Obrat 5 až 10
miliónov slovenských korún vlani dosiahlo 16 % organizácií, obrat 10 až 20 miliónov korún malo 13 % organizácií, ob−
rat 20 až 50 miliónov korún uviedlo 10 % organizácií a obrat vo výške 50 až 200 miliónov korún uviedlo 11 % oslove−
ných organizácií. Organizácií s obratom viac ako 200 miliónov slovenských korún je vo výskume 9 %. Iba 16 % predsta−
viteľov zamestnávateľských organizácií nechcelo uviesť konkrétnu výšku minuloročného obratu.

Čo sa zastupovania záujmov zamestnancov týka, v polovici skúmaných organizácií (51 %) existuje odborový zväz, v štvr−
tine organizácií (24 %) je zamestnanecký dôverník a v 14 % organizácií zahrnutých do výskumu je zamestnanecká rada.

1. ZAMESTNÁVANIE MATIEK MALOLETÝCH DETÍ

1.1. KTO ZAMESTNÁVA MATKY S MALOLETÝMI DEŤMI?2

Viac ako tri štvrtina zamestnávateľov (77 %) zamestnáva matky
s maloletými deťmi. Zamestnávatelia bez takýchto zamestnancov
tvoria iba 23 % skúmaných organizácií.

Matky maloletých detí sú nadpriemerne často zamestnáva−
né v štátnych organizáciách a organizáciách spadajúcich
pod kompetencie územných samospráv. Naopak, zriedka−
vejšie sú zamestnávané v súkromných organizáciách.

2 V nasledujúcej analýze prezentujeme okrem zistení z výskumu zamestnávateľ−
ských politík v oblasti rovnosti príležitostí aj iné zdroje informácií, a to za úče−
lom ilustrácie situácie v širšom kontexte. Informácie nájde čitateľ v prehľadovej
tabuľke v závere kapitoly – v rámčeku.
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Tabuľka 1
Zamestnávanie matiek maloletých detí v organizáciách – podľa druhu vlastníctva (v %)

 Zamestnávajú a Nezamestnávajú 

Štátne organizácie 87 13 
Organizácie vo vlastníctve územnej samosprávy 88 12 
Organizácie v súkromnom vlastníctve 69 31 
Organizácie tretieho sektora 67 33 
Všetky zamestnávateľské organizácie  77 23 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Matky s maloletými deťmi sú málo zastúpené v organizáciách patriacich fyzickej osobe či živnostníkovi, ako aj
v spoločnostiach s ručením obmedzeným. Naopak, častejšie sú zamestnané v akciových spoločnostiach a roz−
počtových (príspevkových) organizáciách.

Tabuľka 2
Zamestnávanie matiek maloletých detí vo vybraných organizáciách – podľa ich právnej formy (v %)

 Zamestnávajú Nezamestnávajú 

Fyzická osoba, živnostník 43 57 
s.r.o.  66 34 
Družstvo 70 30 
Akciová spoločnosť 93 7 
Štátny podnik 100 0 
Rozpočtová, príspevková organizácia 84 16 
Nadácia, občianske združenie 76 24 
Iná právna forma 100 0 
Všetky zamestnávateľské organizácie 77 23 

Poznámka: Niektoré právne formy organizácií sú vo výskumnej vzorke zastúpené nízkou početnosťou: napríklad družstiev je
vo vzorke 10, štátnych podnikov 11, fyzických osôb/ živnostníkov je 14.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Čím väčšia organizácia, tým väčšia pravdepodobnosť, že zamestnáva matky maloletých detí. Matky sú častej−
šie zamestnávané v organizáciách s celkovým počtom zamestnancov viac ako 50, a naopak zriedkavejšie v or−
ganizáciách do 25 zamestnancov.

Tabuľka 3
Zamestnávanie matiek maloletých detí v organizáciách – podľa celkového počtu zamestnancov (v %)

 Zamestnávajú Nezamestnávajú 

Do 9 zamestnancov 50 50 
10 – 24 zamestnancov 69 31 
25 – 49 zamestnancov 79 21 
50 – 99 zamestnancov 92 8 
100 – 249 zamestnancov 97 3 
Viac ako 250 zamestnancov 100 0 
Všetky zamestnávateľské organizácie 77 23 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Matky maloletých detí sú zamestnávané v organizáciách zo všetkých sektorov hospodárstva. O niečo viac sú
zastúpené v organizáciách, ktorých hlavnou činnosťou sú služby, v tzv. terciárnom sektore. To zodpovedá skutoč−
nosti, že na Slovensku sú „služby“ výrazne „ženský“ sektor v zmysle, že dlhodobo zamestnávajú viac žien než
mužov.
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Tabuľka 4
Zamestnávanie matiek maloletých detí v organizáciách – podľa oblasti ich hlavnej činnosti (v %)

 Zamestnávajú Nezamestnávajú 

PPooľľnnoohhoossppooddáárrssttvvoo    56 44 
Priemysel 65 35 
VVeeľľkkoooobbcchhoodd,,  mmaalloooobbcchhoodd,,  oopprraavvoovvnnee  57 43 
Verejná správa (štátna správa, samospráva) 86 14 
Školstvo a kultúra 82 18 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 84 16 
Iné, ostatné služby 84 16 
Všetky zamestnávateľské organizácie 77 23 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Práca vykonávaná ženami a mužmi podľa údajov Štatistického úradu SR

Oficiálna štatistika pracovných síl v roku 2004 hovorí o tom, že 5 % pracujúcich pracuje v primárnom
sektore, 39 % v sekundárnom sektore a 56 % v terciárnom sektore. Lenže tak ako v minulosti, ešte aj dnes
existujú pomerne silne mužské a silne ženské odvetvia ekonomickej činnosti a pretrváva aj rozdelenie na
prevažne mužské a ženské povolania. „Doménou“ mužov ostávajú priemysel a poľnohospodárstvo. Ženy
sú silno zamestnané najmä vo sfére služieb. V sekundárnom sektore pracuje polovica všetkých mužov
(50 %), v primárnom 7 % a v službách 43 % mužov. Naproti tomu u žien je prerozdelenie: 3 % v primár−
nom, 26 % v sekundárnom a až 71 % pracujúcich žien pracuje v terciárnom sektore.

Nerovnosť tradične pretrváva aj v jednotlivých odvetviach hospodárstva – napríklad v pôdohospodárstve,
priemyselnej výrobe či v takom stavebníctve, kde dominujú muži. „Ženskými“ ostávajú služby – napríklad
obchod, školstvo, zdravotníctvo a sociálna pomoc, ale aj také odvetvie ako hotely a reštaurácie. Zväčša sú to
teda platovo znevýhodnené odvetvia. Výnimkou je tzv. finančné sprostredkovanie, kde pracuje dvojnásobne
viac žien než mužov a pritom toto odvetvie sa umiestňuje pomerne vysoko čo sa platov týka.

Za posledných päť rokov sa výrazne nezmenila zamestnanosť v troch sektoroch ekonomickej činnosti. Vo
vnútornej štruktúre ekonomickej činnosti klesá počet zamestnaných v oblastiach ako pôdohospodárstvo, ťažba
nerastných surovín či doprava, pošta a telekomunikácie. Naopak, zvyšuje sa počet pracujúcich v priemysel−
nej výrobe, stavebníctve, ale aj v službách ako hotely, reštaurácie či nehnuteľnosti, prenájom a obchodná
činnosť.

Pracujúci podľa sektora ekonomickej činnosti – rok 2004 (v tis. osôb, resp. v %)

 Spolu % Muži % Ženy % 

 2170,4 100 % 1193,7 100 % 976,7 100 % 
Pôdohospodárstvo, rybolov  109,8 5,1 % 82,4 6,9 % 27,5 2,8 % 
Priemysel, stavebníctvo  846,5 39,0 % 591,5 49,5 % 255,0 26,1 % 
Služby  1 210,0 55,8 % 517,2 43,3 % 692,8 70,9 % 
Nezistené 4,1 0,2 % 2,8 0,2 % 1,3 0,1 % 

Zdroj: www.statistics.sk – časť Slovstat.

Postavenie v práci

Postavenie žien a mužov v práci je odlišné. Medzi ženami je vyšší podiel zamestnankýň než ako u mu−
žov (93 % : 84 %). Medzi mužmi je naopak viacej podnikateľov než ako medzi ženami (16 % : 7 %). Ženy
podnikajú menej než muži, podnikateliek je na Slovensku takmer trojnásobne menej než podnikateľov.

Ženy aj muži sú teda na Slovensku v rámci svojej práce najčastejšie platenými zamestnancami. Pričom
ženy sú častejšie zamestnankyňami vo verejnom sektore než ako muži (44 % : 31 %), a muži sú naopak čas−
tejšie zamestnancami v súkromnom sektore (53 % : 48 %).
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Z hľadiska trendov – narastá pomaly počet podnikateľov na úkor zamestnancov (z 8 % v roku 2000 na
12 % v roku 2004) a zvyšuje sa podiel zamestnaných v súkromnom sektore na úkor sektora verejného (v roku
2000 bolo zamestnaných 43 % pracujúcich v súkromnom sektore, v roku 2004 je to už 51 %).

Pracujúci podľa postavenia v zamestnaní – rok 2004 (v tis. osôb, resp. v %)

 Spolu % Muži % Ženy % 

Pracujúci celkove 2170,4 100 % 1193,7 100 % 976,7 100 % 

ZAMESTNANCI SPOLU 1904,2 87,7 % 1000,9 83,8 % 903,3 92,5 % 
Zamestnanci vo verejnom sektore 797,5 36,7 % 368,0 30,8 % 429,6 44,0 % 

– Zamestnanec v štátnom podniku 769,9  350,8  419,1  
– Zamestnanec v inom type organizácie 27,6  17,2  10,5  

Zamestnanci v súkromnom sektore 1106,7 51,0 % 632,9 53,0 % 473,7 48,5 % 
– Zamestnanec v súkromnom podniku  1036,7  588,8  447,9  
– Zamestnanec v družstevnej organizácii 65,5  41,8  23,7  
– Člen produkčného družstva 4,6  2,4  2,2  

SAMOZAMESTNANÍ SPOLU 259,9 12,0 % 191,2 16,0 % 68,7 7,0 % 

a. Podnikatelia spolu 256,8  190,4  66,4  
Podnikatelia bez zamestnancov 185,1  136,3  48,7  
Podnikatelia so zamestnancami 71,7  54,1  17,6  

b. Vypomáhajúci členovia domácnosti 
podnikateľa 3,1  0,8  2,3  

NEŠPECIFIKOVATEĽNÍ PRACUJÚCI 6,0 0,3 % 1,3 0,1 % 4,7 0,5 % 

Zdroj: www.statistics.sk – časť Slovstat.

1.2. FLEXIBILITIA PRÁCE V ORGANIZÁCIÁCH ZAMESTNÁVAJÚCICH MATKY
S MALOLETÝMI DEŤMI3

Zamestnávateľské organizácie môžu, ale nemusia vychádzať v ústrety matkám maloletých detí rôznymi opatrenia−
mi, ktoré by zohľadňovali časovú náročnosť ich postavenia. Matky starajúce sa o maloleté deti sa často dostávajú
do časového stresu, keď majú byť na jednej strane zamestnankyňami na plný úväzok a na druhej strane zvládať
každodennú starostlivosť o maloleté deti, resp. rodinu vôbec. Ako dokazuje aj náš výskum, opatrenia na zlaďovanie
rodinného a pracovného života zamestnancov nie sú v prostredí zamestnávateľov masovo rozšírené.

Matky s maloletými deťmi najčastejšie využívajú pružný pracovný čas – uvádza to 43 % ich zamestnávate−
ľov. Druhým najčastejšie využívaným spôsobom flexibilnej organizácie práce je práca na skrátený úväzok – jej
využívanie uviedla pätina dotknutých zamestnávateľov (20 %).

Ostatné podoby pružnej organizácie práce sú využívané v oveľa menšej miere, tak ako to aj dokazujú celoslo−
venské štatistiky práce. Konkrétne „voľný“ pracovný čas (keď si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracov−
ného času) je využívaný len u 8 % zamestnávateľov s matkami maloletých detí. Tiež prácu doma (okrem telewor−
ku) uvádza iba 6 % zamestnávateľov a napokon samotný telework sa praktizuje len u 5 % zamestnávateľov. Flexi−
bilita práce v iných podobách ako pružný pracovný čas je teda v organizáciách zamestnávajúcich matky
s maloletými deťmi teda veľmi nízka.

3 V nasledujúcom texte budeme analyzovať situáciu len v tých zamestnávateľských organizáciách, ktoré momentálne zamestnávajú matky
s maloletými deťmi. (Takýchto organizácií je v našom súbore 233). V texte prezentujeme okrem zistení z výskumu zamestnávateľských poli−
tík v oblasti rovnosti príležitostí aj iné zdroje informácií, a to za účelom ilustrácie situácie v širšom kontexte. Informácie nájde čitateľ v prehľa−
dovej tabuľke v závere kapitoly – v rámčeku.
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Graf 2
„Využívajú matky s maloletými deťmi, pracujúce vo Vašej organizácii, nasledujúce druhy organizácie prá−
ce?“ (v %)
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Poznámka: Odpovede iba za organizácie zamestnávajúce matky s maloletými deťmi.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Formy práce podľa údajov Štatistického úradu SR

Naše zistenie o nízkej flexibilite práce matiek s maloletými deťmi zapadá do všeobecnejšieho obrazu o trhu
práce. Z Výberového zisťovania pracovných síl za 3.štvťrok 2005 vyplýva, že 97 % slovenských pracujúcich
pracuje na plný pracovný čas a ostatok, len 3 % pracujú na kratší pracovný čas. Medzi mužmi a ženami nie
sú veľké rozdiely – len 4 % pracujúcich žien má kratší pracovný čas, kým u mužov sú to iba 2 %.

Kratší pracovný čas nie je teda „masovo“ rozšírený ani medzi ženami, ktoré by vzhľadom na svoje mi−
mopracovné zaťaženie (či už starostlivosť o deti, o iných rodinných príslušníkov alebo aj o domácnosť) takú−
to možnosť v mnohých prípadoch privítali. Predpokladáme, že je to spôsobené obmedzenou ponukou zo strany
zamestnávateľov, ale aj nižším finančným ohodnotením čiastočného pracovného úväzku.

V podobnom duchu štatistické údaje vypovedajú aj o práci vykonávanej doma – prácu doma nikdy nevy−
konáva 92 % pracujúcich a naopak, pravidelne alebo občas takto pracuje 8 % pracujúcich. Rozdielnosti medzi
mužmi a ženami opäť nie sú – prácu doma vykonáva pravidelne alebo občas 9 % pracujúcich žien a 8 %
pracujúcich mužov.

Na Slovensku sú silne preferované tradičné formy práce. Prevažná väčšina pracujúcich – 95 % – pra−
cuje v rámci práce stálej. Len 5 % pracujúcich (5 % pracujúcich mužov i 5 % pracujúcich žien) je zamestna−
ných v rámci práce dočasnej, príležitostnej či sezónnej.

Podobne nie je ani rozdiel medzi mužmi a ženami v dĺžke trvania stáleho zamestnania. Prevláda silná
lojalita k jednému zamestnaniu či zamestnávateľovi. U viac ako polovice mužov (55 %), ako aj žien (56 %)
dominuje stále zamestnanie v trvaní dlhšom ako 5 rokov.

Zdroj: Výsledky výberového zisťovania pracovných síl 3.štvrťrok 2005. Bratislava, ŠÚ SR 2006.

1.3. OSOBITNÝ PRÍSTUP K MATKÁM S MALOLETÝMI DEŤMI4

Tretina zamestnávateľov matiek maloletých detí (34 %) uplatňuje voči týmto svojim zamestnankyniam oso−
bitný prístup, vytvára pre ne osobitné podmienky, aby im vyšli v ústrety. Naopak, žiadny osobitný prístup

4 V nasledujúcom texte budeme analyzovať situáciu len v tých zamestnávateľských organizáciách, ktoré momentálne zamestnávajú matky
s maloletými deťmi. (Takýchto organizácií je v našom súbore 233).
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k matkám s maloletými deťmi, vo svojej organizácii neuplatňujú dve tretiny zamestnávateľov s takýmito zamest−
nankyňami. Potvrdzujú sa tým nepriamo zistenia o nízkej miere podpory rodiny zamestnancov zo strany zamest−
návateľov.

Graf 3
„Uplatňuje sa vo Vašej organizácii voči matkám
s maloletými deťmi nejaký osobitný prístup – v po−
rovnaní s ostatnými zamestnancami? Vytvárate pre
nich nejaké osobitné podmienky, aby ste im vyšli
v ústrety?“ (v %)

nie
66

áno
34

Poznámka: Odpovede iba za organizácie zamestnávajúce
matky s maloletými deťmi.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Tento osobitý prístup najčastejšie spočíva v úpra−
ve pracovného času. Z 80 organizácií, ktoré „osobitný
prístup“ praktizujú, až 48 % upravuje matkám s malo−
letými deťmi rôznym spôsobom pracovný čas– napríklad
matky pracujú na kratší pracovný úväzok, dochádzajú
na smeny v inom čase ako ostatní zamestnanci, majú
pružný pracovný čas a pod.

Druhou najčastejšiu formou osobitného prístupu voči
matkám je poskytovanie dní pracovného voľna (pla−
teného alebo neplateného), ktoré uvádza 15 % z 80 za−
mestnávateľov. Podobný prístup uvádza ďalších 11 % za−
mestnávateľov, keď hovorí o poskytovaní iného druhu
voľných dní – tzv. čiastkových, napríklad poldeň, alebo
časť dňa podľa potreby zamestnankyne (napríklad keď
ide matka s dieťaťom k lekárovi alebo čas potrebný na
dojčenie a podobne).

Ďalších 11 % zamestnávateľov uviedlo bližšie nešpe−
cifikovaný, všeobecne ústretový prístup k matkám s ma−
loletými deťmi, ďalších 7 % deklaruje iné formy podpo−
ry týchto zamestnankýň (deti smú navštevovať pracovis−
ko, poskytovanie finančného príspevku na tábory, školu
v prírode pre deti a pod.), 5 % zamestnávateľov uviedlo,
že sa riadia v prístupe k matkám podľa platnej legislatí−
vy a napokon 3 % predstaviteľov zamestnávateľov ne−
vedeli no otázku odpovedať.

1.4. NÁZORY NA PRACOVNÝ VÝKON MATIEK MALOLETÝCH DETÍ5

Názory súčasných zamestnávateľov matiek maloletých detí na ich pracovný výkon sa v základných tendenciách
nelíšia od názorov ostatných zamestnávateľov. Jediný rozdiel je v tom, že pozitívne názory sú silnejšie prezentova−
né u zamestnávateľov, ktoré matky maloletých detí zamestnávajú.

Zamestnávatelia nesúhlasia s väčšinou negatívnych názorov či predsudkov o pracovnom výkone matiek malo−
letých detí. Tu je však dôležité zdôrazniť, že ide o verbálne postoje zamestnávateľov, o ich všeobecne deklarova−
né postoje, ktoré ešte nevypovedajú o ich skutočnom prístupe k matkám s maloletým i deťmi.

a) Je pre pracovný výkon dôležité, či pracujúca žena má alebo nemá deti?

Väčšina zamestnávateľov súhlasí s názorom, že „nezáleží na tom, či žena má alebo nemá deti, pre našu
organizáciu je dôležité, aký je jej pracovný výkon“ (89 %). S týmto názorom sa viac stotožňujú zamestnávatelia
matiek maloletých detí (91 % ) než zamestnávatelia, u ktorých matky nepracujú (82 %).

5 V nasledujúcom texte budeme analyzovať situáciu vo všetkých zamestnávateľských organizáciách, n = 301, ako aj zvlášť v tých organizáci−
ách, ktoré v súčasnosti zamestnávajú matky maloletých detí: n = 233 a v tých organizáciách, ktoré takéto zamestnankyne v súčasnosti nemajú:
n = 68.
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Graf 4
„Nezáleží na tom, či žena má alebo nemá deti pre našu organizáciu je dôležité, aký je jej pracovný výkon“
(Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokom ? – v %)
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Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí „úplne + skôr súhlasím“ a „skôr + vôbec“ nesúhlasím.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

b) Vedia si pracujúce matky lepšie zadeliť pracovný čas alebo nie?

Tri pätiny zamestnávateľov (63 %) sú presvedčené, že „matky s maloletými deťmi si vedia lepšie zadeliť pra−
covný čas, pretože sú tak naučené zo skúseností s deťmi“. Naopak, s týmto názorom nesúhlasí takmer tretina
zamestnávateľov – 31 %.

Graf 5
„Matky s maloletými deťmi si vedia lepšie zadeliť pracovný čas, pretože sú tak naučené zo skúseností s deť−
mi“ (Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokom ? – v %)
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Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí „úplne + skôr súhlasím“ a „skôr + vôbec“ nesúhlasím.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

c) Sú pracujúce matky lojálnejšími zamestnankyňami alebo nie?

Polovica zamestnávateľov (52 %) súhlasí s tvrdením, že „matky s maloletými deťmi sú lojálnejšími zamest−
nankyňami než ostatní zamestnanci, pretože potrebujú stabilné pracovné miesto“. S týmto názorom sa viac
stotožňujú zamestnávatelia matiek maloletých detí než zamestnávatelia, u ktorých matky nepracujú.
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Graf 6
„Matky s maloletými deťmi sú lojálnejšími zamestnankyňami než ostatní zamestnanci, pretože potrebujú
stabilné pracovné miesto“ (Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokom ? – v %)
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Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí „úplne + skôr súhlasím“ a „skôr + vôbec“ nesúhlasím.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

d) Zvyknú pracujúce matky častejšie absentovať v práci kvôli chorým deťom alebo nie?

S názorom, že „matky maloletých detí často absentujú v práci kvôli ochoreniu detí, čo ovplyvňuje chod organi−
zácie“, sa stotožňuje menej ako tretina zamestnávateľov – 28 %. Naopak, nesúhlasí s ním 70 % zamestnávateľov.

S týmto názorom častejšie súhlasia zamestnávatelia, u ktorých matky nepracujú, t.j. nemajú s nimi bez−
prostrednú skúsenosť. Z nich sa s týmto názorom súhlasí viac ako polovica (57 %), a naopak nesúhlasí s ním iba
38 %. Môže to byť na jednej strane výsledok toho, že títo zamestnávatelia alebo nemajú vôbec žiadnu skúsenosť s
matkami maloletých detí a zdieľajú jeden z rozšírených stereotypných názorov, alebo ak skúsenosť s matkami ma−
loletých detí majú z minulosti, tak je zlá.

Pri tomto výroku sa najviac preukazuje odlišnosť nazerania zamestnávateľov podľa toho, či v súčasnosti zamest−
návajú matky maloletých detí. Zamestnávatelia nezamestnávajúci matky sú opatrnejší vo svojich hodnoteniach
pracovného výkonu matiek a častejšie matkám pripisujú nedostatky, ktoré podľa nich súvisia s ich materstvom resp.
vyplývajú z ich materských povinností.

Graf 7
„Matky s maloletými deťmi často absentujú v práci kvôli ochoreniu detí, čo ovplyvňuje chod organizácie.“
(Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokom ? – v %)
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Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí „úplne + skôr súhlasím“ a „skôr + vôbec“ nesúhlasím.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.
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e) Majú pracujúce matky nižší pracovný výkon kvôli rodine alebo nie?

Názor, že „zamestnané matky s maloletými deťmi majú nižší pracovný výkon, pretože sú zaťažené starost−
livosťou o rodinu“ zastáva „iba“ 14 % zamestnávateľov, kým 85 % ho odmieta. S týmto názorom sa opäť čas−
tejšie stotožňujú zamestnávatelia, u ktorých matky v súčasnosti nepracujú. Z nich sa s týmto názorom stotož−
ňuje tretina (32 %), a naopak nesúhlasí s ním 66 %. Naopak, zamestnávatelia matiek maloletých detí s týmto názo−
rom častejšie nesúhlasia.

Graf 8
„Zamestnané matky s maloletými deťmi majú nižší pracovný výkon, pretože sú zaťažené starostlivosťou
o rodinu.“ (Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s výrokom ? – v %)
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Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí „úplne + skôr súhlasím“ a „skôr + vôbec“ nesúhlasím.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Zo skúmaných piatich výrokov o pracovnom výkone matiek maloletých detí sa ukazujú byť ako najsilnejšie fun−
gujúcim predsudkom o matkách maloletých detí tie, ktoré sa bezprostredne viažu na ich starostlivosť o rodinu
– matky ako zamestnankyne kvôli deťom často absentujú v práci a majú kvôli starostlivosti o rodinu nižší pracovný
výkon. V prípade týchto dvoch vyjadrení sa s nimi oveľa častejšie stotožňujú zamestnávatelia v súčasnosti bez skúse−
nosti s takýmito zamestnankyňami ako predstavitelia takých organizácií, ktoré matky zamestnávajú.

Naopak, zamestnávatelia zamestnávajúci matky maloletých detí sú častejšie oproti ostatným presvedčení o rôz−
nych kvalitách matiek. Častejšie než ostatní súhlasia s tým, že tieto ženy si vedia lepšie zadeliť pracovný čas a sú
lojálnejšími zamestnankyňami. Navyše, pre nich vo vyššej miere nezohráva rolu to, či zamestnankyňa má alebo
nemá deti, dôležité pre nich je to, aký je ich pracovný výkon.

Tabuľka 5
Názory na pracovný výkon matiek maloletých detí podľa toho, či organizácia v súčasnosti zamestnáva alebo
nezamestnáva matky maloletých detí (súhlasí : nesúhlasí : nevie odpovedať v %)

  
Organizácie 

zamestnávajúce matky 
maloletých detí 

Organizácie, kde 
nepracujú matky 
maloletých detí 

„Nezáleží na tom, či žena má alebo nemá deti, pre našu 
organizáciu je dôležité, aký je jej pracovný výkon“ 91 :   7 : 2 82 : 15 : 3 

„Matky s maloletými deťmi si vedia lepšie zadeliť pracovný čas, 
pretože sú tak naučené zo skúseností s deťmi“  65 : 28 : 7 57 : 40 : 3 

„Matky s maloletými deťmi sú lojálnejšími zamestnankyňami než 
ostatní zamestnanci, pretože potrebujú stabilné pracovné miesto“ 56 : 39 : 5 40 : 51 : 9 

„Matky s maloletými deťmi často absentujú v práci kvôli 
ochoreniu detí, čo ovplyvňuje chod organizácie“ 20 : 79 : 1 57 : 38 : 5 

„Zamestnané matky s maloletými deťmi majú nižší pracovný 
výkon, pretože sú zaťažené starostlivosťou o rodinu“   9 : 90 : 1 32 : 66 :2 

Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí „úplne + skôr súhlasím“ a „skôr + vôbec“ nesúhlasím.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.
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1.5. RODIČOVSKÁ DOVOLENKA – DOMÉNA ŽIEN6

Z celoslovenských štatistík vyplýva, že na rodičovskej dovolenke ostávajú v dominantnej miere ženy a len veľmi
málo mužov. Potvrdzuje to aj náš výskum – len v 4 % skúmaných organizácií využil zamestnanec – muž mož−
nosť ostať doma s dieťaťom na rodičovskej dovolenke.

Organizácie, kde muži využili možnosť ostať doma, sú prevažne veľké – s počtom zamestnancov viac ako 100.
Všetky z nich v súčasnosti zamestnávajú aj matky s maloletými deťmi.

Graf 9
„Využil už vo Vašej organizácii niektorý z Vašich zamestnancov – mužov možnosť zostať doma s dieťaťom
na rodičovskej dovolenke?“ (v %)

nie
96

áno
4

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Počet žien a mužov na rodičovskej dovolenke podľa údajov Štatistického úradu SR

Podľa údajov Štatistického úradu SR je mužov na rodičovskej dovolenke oproti ženám na Slovensku stá−
le veľmi málo. Ani z dlhodobého hľadiska sa počet mužov na rodičovskej dovolenke nezvyšuje. Ročne ko−
líše v rozmedzí od sto do jeden tisíc mužov ročne, kým u žien je to od 48 tisíc do 60 tisíc ročne. Muži pred−
stavujú oproti ženám stále nízke percento osôb na rodičovskej dovolenke.

Priemerné počty osôb na rodičovskej dovolenke (v tis. osôb)

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Počet osôb na rodičovskej dovolenke  54,7 60,6 54,8 56,1 54,9 49,8 48,4 53,8 
V tom:         

muži 0,7 0,4 0,4 1,1 0,8 0,4 0,4 0,1 
ženy 54,0 60,2 54,4 55,1 54,1 49,5 48,0 53,6 

Zdroj: www.statistics.sk – časť Slovstat.

6 V nasledujúcom texte budeme analyzovať situáciu vo všetkých zamestnávateľských organizáciách, n = 301. V texte prezentujeme okrem zis−
tení z výskumu zamestnávateľských politík v oblasti rovnosti príležitostí aj iné zdroje informácií, a to za účelom ilustrácie situácie v širšom
kontexte. Informácie nájde čitateľ v prehľadovej tabuľke v závere kapitoly – v rámčeku.
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2. OPATRENIA NA PODPORU ZAMESTNANCOV

Opatrenia na podporu zamestnancov a ich rodín sú dôležitou súčasťou témy matiek maloletých detí na trhu práce.
Matky možno na trhu práce sledovať nielen v kontexte rodovom (ženy verzus muži), ale aj rodinnom, lebo práca,
ktorú vykonávajú, ovplyvňuje život rodiny, a to nielen finančne. Preto opatrenia, ktoré zamestnávateľské organizá−
cie svojim zamestnancom poskytujú (resp. neposkytujú), majú aj širší dosah.

Existujú rôzne podoby podpory zamestnancov zo strany zamestnávateľov a nie všetky sa bezprostredne viažu
na starostlivosť o deti. Vo výskume sme sa pýtali predstaviteľov zamestnávateľských organizácií na vybrané formy
tejto podpory. Ukazuje sa, že dominantnými ostávajú oblasti vzdelávania a kultúry, no nestratila sa ani oblasť špor−
tu či obľúbené rekreácie. Medzi nové možno zaradiť podporu formou príspevku na doplnkové dôchodkové poiste−
nie. Najmenej rozšírenými sú z rôznych foriem podpory zamestnancov jednoznačne tie oblasti, kde je zamestná−
vateľ ústretový k rodine či k matkám s maloletými deťmi.

2.1. PODPORA ZAMESTNANCOV

Najčastejšími formami podpory zamestnancov zo strany zamestnávateľov sú investície do ich vzdelávania a kul−
túrneho vyžitia. Až 69 % organizácií z výskumu umožňuje svojim zamestnancom zvyšovanie kvalifikácie (jazy−
kové, odborné, počítačové a iné kurzy). Organizovanie alebo finančnú podporu kultúrnych aktivít praktizuje 59 %
zamestnávateľov. Takmer každý druhý zamestnávateľ (48 %) poskytuje svojim zamestnancom príspevok na do−
plnkové dôchodkové poistenie.

V rámci podpory voľnočasových aktivít zamestnancov až 42 % zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnan−
com možnosti športovania a 31 % poskytuje príspevok na rekreáciu či priamo organizuje rekreačné pobyty alebo
umožňuje pobyty vo vlastných rekreačných zariadeniach. Tretina zamestnávateľov (33 %) poskytuje dopravu alebo
príspevok na dopravu svojim zamestnancom. Pätina zamestnávateľov (18 %) umožňuje svojim zamestnancom
čerpať zvýhodnené pôžičky.

Všetky sledované opatrenia sú častejšie poskytované takými zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú aj matky
s maloletými deťmi. Viaceré z nich sú väčšmi rozšírené v organizáciách s väčším počtom zamestnancov, s väčším
ročným obratom, ktoré dlhodobo pôsobia na Slovensku. V takýchto organizáciách je väčší predpoklad finančnej
stability či „zabehanej“ firemnej kultúry.

Graf 10
„Poskytuje Vaša organizácia zamestnancom nasledujúce možnosti?“ (v %)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.
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Hlbšia analýza preukázala štatisticky významnú súvislosť medzi poskytovaním rôznych druhov podpory zamest−
nancom a veľkosťou organizácie, jej právnou formou, dĺžkou pôsobenia, ako aj výškou ročného obratu organizá−
cie. Konkrétne zvyšovanie kvalifikácie, podporu kultúrnych aktivít, príspevok na doplnkové dôchodkové poiste−
nie, možnosti športovania, príspevok na rekreácie a podporu v oblasti dopravy poskytujú častejšie organizácie:
• s počtom zamestnancov viac ako 250;
• rozpočtové, resp. príspevkové organizácie či akciové spoločnosti;
• organizácie fungujúce už viac ako 16 rokov;
• organizácie, ktoré v súčasnosti zamestnávajú matky s maloletými deťmi;
• organizácie s ročným obratom nad 20 miliónov Sk.

2.2. PODPORA RODINY ZAMESTNANCOV

Najmenej rozšírenými sú opatrenia na podporu rodiny zamestnancov. Hoci až 77 % skúmaných organizácií
zamestnáva aj matky s maloletými deťmi, podpora rodín zamestnancov je veľmi obmedzená. Aj tu sa už však vy−
norili nové podoby podpory, ako napríklad detský kútik. Všetky nami skúmané podoby podpory rodiny zamest−
nancov sa vo väčšej miere poskytujú práve v organizáciách zamestnávajúcich aj matky s maloletými deťmi. Roz−
diely však nie sú veľmi vysoké.

Graf 11
„Poskytuje Vaša organizácia zamestnancom nasledujúce možnosti?“ (v %)
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Poznámka: Uvádzame iba odpovede „áno, poskytuje“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Iba 17 % zamestnávateľských organizácií poskytuje príspevky na prázdninové pobyty detí zamestnancov
(alebo ich samy organizujú). Materiálnu alebo inú formu podpory niektorého zo zariadení pre deti v blízkom okolí
zamestnávateľa poskytuje iba 15 % organizácií.

Ešte nižšia je miera podpory v ďalších oblastiach starostlivosti o deti zamestnancov:
• 9 % organizácií poskytuje finančný príspevok pri starostlivosti o dieťa;
• 8 % organizácií poskytuje platené pracovné voľno navyše pre rodičov;
• 7 % organizácií prevádzkuje vlastné zariadenie pre deti (materskú školu či jasle alebo iné);
• 5 % organizácií má zriadený vlastný detský kútik v priestoroch svojej organizácie (miesto, kde môže byť dieťa

počas pracovnej doby zamestnanca).
Viac ako polovica všetkých zamestnávateľov (62 %) neposkytuje v súčasnosti žiadnu z vyššie uvedených

foriem podpory pre rodinu, resp. deti svojich zamestnancov. Na otázku, prečo je to tak, respondenti v prvom
rade poukazovali na nedostatok finančných prostriedkov (40 %). Druhou najčastejšie uvádzanou príčinou bol ne−
záujem zo strany zamestnancov, resp. to, že zamestnávateľ nemá zamestnancov, ktorí by takúto podporu potrebo−
vali (39 %). Okrajovo sa objavilo aj odôvodnenie, že o neposkytovaní podpory rozhodlo vedenie firmy, majiteľ,
resp. že takáto podpora nie je zakomponovaná do kolektívnej zmluvy (3 %). Rôzne iné príčiny, prečo nefunguje
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podpora rodín zamestnancov, uviedlo 8 % zamestnávateľov (napríklad „nemáme na to čas“, „nie sú podmienky“,
„nemáme priestory“, „existujeme krátko“ a pod.). K otázke sa nevedela vyjadriť desatina zamestnávateľských or−
ganizácií (10 %).

2.3. ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE POSKYTOVANÉ ZAMESTNÁVATEĽOM

Až 69 % zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom možnosti zvyšovania kvalifikácie. Z tých organizácií,
ktoré poskytujú svojim zamestnancom zvyšovanie kvalifikácie, ju väčšina poskytuje v rámci pracovného času
(až 88 %). Viac ako polovica organizácií ďalej realizuje zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov po pracov−
nom čase – 58 % a takmer tretina aj cez víkendy – 30 %.

Neexistuje štatisticky významná súvislosť medzi časom poskytovania kvalifikácie a faktom, či organizácia za−
mestnáva alebo nezamestnáva matky s maloletými deťmi.. V tomto smere nie je zvyšovanie kvalifikácie viac alebo
menej dostupné pre matky s maloletými deťmi.

Graf 12
„Poskytuje Vaša organizácia kurzy na zvyšovanie kvalifikácie?“ (% kladných odpovedí)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

3. PROBLÉMY ZAMESTNÁVATEĽOV V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA

Narážajú organizácie zamestnávajúce matky s maloletými deťmi na iné problémy pri svojom fungovaní ako
organizácie, ktoré ich nezamestnávajú? Približne dve pätiny respondentov (41 %) neuviedli nijaký závaž−
nejší problém, na ktorý naráža ich organizácia pri zamestnávaní ľudí. Ďalšie tri pätiny zamestnávateľov uvá−
dzali ako najzávažnejšie nasledujúce problémy v oblasti zamestnávania:
• Nedostatočná efektivita práce – 16 %;
• Časté absencie z dôvodu pracovnej neschopnosti – 12 %;
• Vysoká fluktuácia zamestnancov – 9 %;
• Nedostatočná pracovná disciplína – 6 %;
• Nízka mzda v organizácii 5 %;
• Časté absencie z dôvodu starostlivosti o choré deti, prípadne iných členov rodiny – 4 %;
• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 2 %;
• „problémový“ pracovný režim (zmenovosť práce, práca cez víkend, veľa nadčasov...) 2 %.

Ako ukázala hlbšia analýza, súkromní zamestnávatelia majú iné problémy ako napríklad štátne organizácie či
organizácie patriace pod územnú samosprávu. U súkromných zamestnávateľov viac než inde rezonuje problém
s vysokou fluktuáciou zamestnancov, ale aj s nedostatočnou pracovnou disciplínou Predstavitelia štátnych organi−
zácií častejšie pokladajú za problém absencie z dôvodu starostlivosti o choré deti či iných členov rodiny. V organi−
záciách patriacich pod územnú samosprávu sú zas častejšie než u iných zamestnávateľov problémom absencie
z dôvodu pracovnej neschopnosti.
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Tabuľka 6
Problémy zamestnávateľov v oblasti zamestnávania podľa druhu vlastníctva (v %)
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Časté absencie z dôvodu pracovnej neschopnosti 12 11 18 9 14 
Časté absencie z dôvodu starostlivosti o choré deti, príp. iných členov rodiny 4 9 3 2 0 
Nedostatočná pracovná disciplína 6 3 3 10 0 
Nedostatočná efektivita práce 16 12 16 18 14 
Vysoká fluktuácia zamestnancov 9 6 4 14 5 
Ostatné problémy* 13 14 18 8 24 
Organizácia nemá žiadny problém (spontánne odpovede respondentov) 41 45 38 39 43 

Poznámka:
• Prepočet bez odpovedí „neviem“. Vzorku tvorilo 299 organizácií.
• ostatné problémy = zlúčené kategórie „nízka mzda v organizácii“ + „nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily“ + „problémo−

vý“ pracovný režim“ + iný problém
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Ako vidno z tabuľky, potenciálny problém matiek maloletých detí – časté absencie z dôvodu starostlivosti o choré
deti, uvádzajú iba 4 % zamestnávateľských organizácií. V rámci ich rôznorodej skladby práve tento problém vo
vyššej miere uvádzajú štátne organizácie.

Hlbšia analýza však nepreukázala štatisticky významnú súvislosť medzi druhom problémov zamestná−
vateľskej organizácie a faktom, či organizácia zamestnáva alebo nezamestnáva matky s maloletými deťmi.
Problémy v oblasti zamestnávania sú rozšírené v rovnakej miere v tých organizáciách, ktoré matky maloletých detí
zamestnávajú, ako aj v tých, kde ich nezamestnávajú.

Graf 13
„Ktorý z nasledujúcich problémov v oblasti zamestnávania ľudí je vo Vašej organizácii najzávažnejší?“ (v %)

41

16

12

9

6

5

4

3

2

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

naša organizácia nemá žiadny problém 

nedostatočná efektivita práce

časté absencie z dôvodu pracovnej neschopnosti

vysoká fluktuácia zamestnancov

nedostatočná pracovná disciplína

nízka mzda v organizácii
časté absencie z dôvodu starostlivosti o choré deti alebo

iných členov rodiny
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

problémový pracovný režim

iný problém

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.



35II. Výskum zamestnávateľských politík v oblasti rovnosti príležitostí

4. DISKRIMINÁCIA NA TRHU PRÁCE –
AKO JU VIDIA ZAMESTNÁVATELIA

Predstavitelia zamestnávateľov najčastejšie pripúšťajú na trhu práce diskrimináciu vekovú, ďalej zdravotnú
a z dôvodu materstva, tehotenstva. Najmenej často pripúšťajú znevýhodňovanie z dôvodu pohlaví, t.j. rodovú dis−
krimináciu. Pri interpretácii nasledujúcich výsledkov výskumu je dôležité uvedomiť si, že:

1. ide o deklarované postoje reprezentantov zamestnávateľských organizácií ktoré ešte nevypovedajú o ich re−
álnom správaní;

2. znevýhodňovanie na trhu práce hodnotia zamestnávatelia, resp. reprezentanti zamestnávateľských organi−
zácií, a nie samotní zamestnanci, ktorí môžu byť objektom diskriminácie. (o tom, ako diskrimináciu na trhu
práce vníma verejnosť, pozri kapitolu 6 v predchádzajúcom texte.

Názory na podoby diskriminácie na trhu práce sa rozchádzajú. Predstavitelia zamestnávateľských organi−
zácií najčastejšie pripúšťajú a znevýhodňovanie na trhu práce u ľudí z dôvodu veku – až 81 % zamestnávateľov si
myslí, že ľudia sú veľmi alebo pomerne často znevýhodňovaní z dôvodu veku. Ako druhá najčastejšia sa objavuje
diskriminácia ľudí z dôvodu zdravotného stavu či zdravotného postihnutia – ako veľmi alebo pomerne častú ju
vnímajú viac ako tri pätiny zamestnávateľov (63 %).

Tretím najčastejšie sa objavujúcim spôsobom znevýhodňovania na trhu práce je znevýhodňovanie z dôvodu
tehotenstva alebo materstva – ako veľmi alebo pomerne častú ju uvádza až 60 % zamestnávateľov. To, že matky
(aj maloletých detí) sú na našom trhu práce znevýhodňované, pripúšťajú teda dve tretiny predstaviteľov
zamestnávateľských organizácií. Úplne opačný názor – to, že ženy sú výnimočne alebo nikdy nie sú znevý−
hodňované z dôvodu tehotenstva alebo materstva na našom trhu práce, si myslí iba 15 % predstaviteľov
zamestnávateľských organizácií. Pätina predstaviteľov zamestnávateľov (22 %) je presvedčená, že matky sú
pomerne zriedka znevýhodňované.

Viac ako polovica zamestnávateľov (55 %) si ďalej myslí, že na trhu práce je veľmi alebo pomerne častá diskri−
minácia z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu.

Pätina skúmaných zamestnávateľov napokon pripúšťa ako veľmi alebo pomerne častú diskrimináciu na trhu práce
z dôvodu starostlivosti o iných členov rodiny (23 % respondentov) a diskrimináciu z dôvodu pohlavia (21 %
respondentov). Ako najmenej častá („vôbec nikdy“ alebo „celom výnimočne“) je teda na našom trhu práce vníma−
ná diskriminácia rodová.

Názory zamestnávateľov na diskrimináciu na trhu práce sa nelíšia podľa toho či organizácia v súčasnosti zamest−
náva alebo nezamestnáva matky maloletých detí.

Graf 14
„Podľa Vášho názoru sú alebo nie sú ľudia na Slovensku znevýhodňovaní či diskriminovaní na trhu práce
z nasledujúcich dôvodov?“ (v %)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.
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5. OČAKÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽOV
VO VZŤAHU K ZAMESTNANCOM
A VNÍMANIE CHARAKTERISTÍK MATIEK S MALOLETÝMI DEŤMI

Zamestnávatelia očakávajú od svojich zamestnancov dobrú pracovnú disciplínu, spoľahlivosť a lojálnosť voči or−
ganizácii, vysokú pracovnú výkonnosť, primerané vzdelanie a kvalifikáciu, ako aj pružnosť či schopnosť reagovať
na nové situácie. Tieto charakteristiky označila za „veľmi dôležité“ vo výskume viac ako polovica predstaviteľov
zamestnávateľských organizácií.

Naopak, medzi očakávania na zamestnancov, ktoré boli najzriedkavejšie prezentované ako dôležité, patria zried−
kavá absencia z dôvodu starostlivosti o deti, príbuzných, zriedkavá absencia z dôvodu práceneschopnosti a schop−
nosť prispôsobiť svoj voľný čas pracovnému nasadeniu, t. j. pracovať v prípade potreby cez víkend alebo zostať dlh−
šie v práci.

Posledné tri menované charakteristiky však zároveň patria k tým, pri ktorých panuje najmenšia zhoda názorov
zamestnávateľov – zamestnávatelia tieto charakteristiky vnímajú odlišne, prisudzujú im odlišnú mieru dôležitosti.7

Tabuľka 7
„Zamyslite nad Vašimi skúsenosťami so zamestnancami. Prečítam Vám postupne niekoľko vlastností a cha−
rakteristík zamestnancov a Vy mi, prosím, ku každej z nich povedzte, do akej miery je dôležité, aby za−
mestnanec Vašej organizácie spĺňal danú charakteristiku. Svoje hodnotenie vyjadrite na škále od 1 do 10,
kde 1 = „nie je to vôbec dôležité“ a 10 = „je to veľmi dôležité“ (v %)

 Viac až  
veľmi dôležité 

Stredne  
dôležité 

Málo až vôbec  
nie je dôležité 

Dobrá pracovná disciplína 95 4 1 
Spoľahlivosť, lojálnosť voči organizácii 93 6 1 
Vysoká pracovná výkonnosť 91 8 1 
Pružnosť,  schopnosť reagovať na nové situácie  91 8 1 
Primerané vzdelanie a kvalifikácia 88 12 0 
Schopnosť prispôsobiť svoj voľný čas pracovnému nasadeniu 70 23 6 
Dostatok pracovných skúseností, praxe 69 30 1 
Zriedkavá absencia  z dôvodu PN 64 30 5 
Zriedkavá absencia z dôvodu starostlivosti o deti, príbuzných 58 33 8 

Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí 1 + 2 + 3 do kategórie „málo až vôbec to nie je dôležité“, 4 + 5 + 6 + 7 do kategórie
stredne dôležité, 8 + 9 + 10 do kategórie „veľmi až viac dôležité“. Dopočet do 100 % predstavujú odpovede „neviem“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Vo výskume sme sa zvlášť zaujímali o tri rozličné skupiny zamestnancov – matky s maloletými deťmi, ženy vo
veku nad 50 rokov a mužov v strednom veku, pýtali sme sa ako vyššie uvedené kritériá tieto skupiny zamestnan−
cov spĺňajú.

Ako matky maloletých detí spĺňajú vybrané kritériá v porovnaní s očakávaniami
na „ideálneho“ zamestnanca

Matky maloletých detí podľa predstaviteľov zamestnávateľov spĺňajú väčšinu očakávaných vlastností na zamest−
nancov. Podľa väčšiny zamestnávateľov sú totiž matky maloletých detí hodnotené ako pracovníci, ktorí majú:
• dobrú pracovnú disciplínu (90 % predstaviteľov zamestnávateľov ohodnotilo matky v tomto kritériu najvyšší−

mi známkami – od 10 až po 8, pričom toto kritérium očakáva od zamestnancov až 95 % predstaviteľov zamest−
návateľských organizácií);

• sú spoľahlivé a lojálne voči organizácii (87 % predstaviteľov zamestnávateľov matky takto ohodnotilo, pričom
toto kritérium očakáva od zamestnancov 92 % zamestnávateľských organizácií);

• majú primerané vzdelanie a kvalifikáciu (87 % predstaviteľov zamestnávateľov matky takto ohodnotilo, pri−
čom ako očakávané kritérium ho uviedlo 88 % zamestnávateľských organizácií).

7 Svedčí o tom hodnota štandardnej odchýlky, ktorá pri týchto troch charakteristikách dosahuje hodnotu viac ako dva body pri desaťbodovej
hodnotiacej škále.
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Tabuľka 8
„Zamyslite, do akej miery spĺňajú matky s malými deťmi ako zamestnankyne nasledujúce kritériá. Svoje
hodnotenie vyjadrite na škále od 1 do 10, kde 1 = „vôbec nespĺňajú toto kritérium“ a 10 = „úplne spĺňajú
toto kritérium“ (v %)

 
Úplne až viac 
spĺňajú toto 
kritérium 

Stredne 
spĺňajú toto 
kritérium 

Málo až vôbec 
nespĺňajú toto 

kritérium 

Dobrá pracovná disciplína 90   7 1 
Spoľahlivosť, lojálnosť voči organizácii 87 10 0 
Primerané vzdelanie a kvalifikácia 87 10 1 
Vysoká pracovná výkonnosť 85 12 1 
Pružnosť, schopnosť reagovať na nové situácie  82 16 1 
Dostatok pracovných skúseností, praxe 75 21 1 
Zriedkavá absencia z dôvodu práceneschopnosti 65 30 3 
Schopnosť prispôsobiť svoj voľný čas pracovnému nasadeniu 54 36 6 
Zriedkavá absencia z dôvodu starostlivosti o deti, príbuzných 52 39 7 

Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí 1 + 2 + 3 do kategórie „málo až vôbec nespĺňajú toto kritérium“, 4 + 5 + 6 + 7 do kate−
górie „stredne spĺňajú toto kritérium“, 8 + 9 + 10 do kategórie „úplne až viac spĺňajú toto kritérium“. Dopočet do 100 % predsta−
vujú odpovede „neviem“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Graf 15
Hodnotenie matiek maloletých detí vo vybraných vlastnostiach a charakteristikách v porovnaní s očakáva−
niami na zamestnancov ako takých (v %)
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matky s maloletými deťmi úplne až viac spĺňajú toto kritérium pre zamestnancov je to veľmi až viac dôležité kritérium

Poznámka: Zlúčené varianty odpovedí 8 + 9 + 10 do kategórie „viac až úplne spĺňajú toto kritérium“ a 8 + 9 + 10 do kategórie
„viac až veľmi dôležité“. Zvyšok do 100 % predstavujú odpovede „neviem“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.

Matky maloletých detí sú pomerne vysoko hodnotené predstaviteľmi zamestnávateľov aj čo sa týka vysokej
pracovnej výkonnosti – toto kritérium spĺňajú podľa 85 % predstaviteľov zamestnávateľov. Ako očakávané krité−
rium na zamestnancov je ale uvádzané až 91 % predstaviteľov zamestnávateľov, čo znamená že v tomto kritériu sú
matky hodnotené o niečo negatívnejšie ako „želaný ideál“. Podobne sú na tom matky maloletých detí aj v hodno−
tení pružnosti a schopnosti reagovať na nové situácie – pozitívne ich vníma 82 % predstaviteľov zamestnávate−
ľov, kým ako očakávané kritérium na zamestnancov je uvádzané až 91 % predstaviteľov zamestnávateľov.
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V dostatku pracovných skúseností, praxe sú ale matky maloletých detí hodnotené nad očakávaniami na „ide−
álneho“ zamestnanca – tri štvrtina predstaviteľov zamestnávateľov (75 %) si myslí, že matky toto kritérium spĺňa−
jú, kým ako dôležité očakávané kritérium na zamestnancov je uvádzané 69 % predstaviteľov zamestnávateľov.

Podľa 65 % zamestnávateľov matky maloletých detí spĺňa aj kritérium „zriedkavá absencia z dôvodu práce−
neschopnosti“. Ako očakávané kritérium ho uvádza 64 % predstaviteľov zamestnávateľov.

Predstavitelia zamestnávateľov vnímajú matky maloletých detí ako „slabšiu“ pracovnú silu najmä v kritériách
„schopnosť prispôsobiť svoj voľný čas pracovnému nasadeniu“ (podľa 54 % predstaviteľov zamestnávateľov ho
matky spĺňajú, kým ako očakávané kritérium je uvádzané až 70 %) a „zriedkavá absencia z dôvodu starostlivos−
ti o deti, príbuzných“ (podľa 52 % predstaviteľov ho matky spĺňajú, kým ako očakávané je uvádzané 58 % za−
mestnávateľských organizácií).

Posledné tri menované charakteristiky však zároveň patria k tým, pri ktorých názory zamestnávateľov rozchá−
dzajú – zamestnávatelia tieto charakteristiky vnímajú veľmi odlišne, prisudzujú im odlišnú mieru dôležitosti a pred−
stavitelia zamestnávateľov sa líšia aj v hodnotí toho, nakoľko matky maloletých detí tieto tri kritériá spĺňajú. Sved−
čí o tom hodnota štandartnej odchýlky, ktorá pri týchto troch charakteristikách (aj pri „ideálnom zamestnancovi“
a aj pri vyhodnotení matiek maloletých detí) dosahuje hodnotu viac ako dva body pri desaťbodovej hodnotiacej škále.

Ako sú hodnotené matky maloletých detí vo vybraných kritériách v porovnaní
s mužmi v strednom veku

V rámci hodnotenia troch rôznych kategórií zamestnancov, vybrané pracovné nároky najviac spĺňajú podľa pred−
staviteľov zamestnávateľov muži v strednom veku. Ako ukázal predchádzajúci výskum Inštitútu pre verejné otázky
uskutočnený v rámci rozvojového partnerstva IS Equal „Plus pre ženy 45 +“, muži v strednom veku podľa verejnej
mienky na Slovensku predstavujú najatraktívnejšiu zamestnaneckú kategóriu (Bútorová, 2005 – http://www.ivo.sk/
plus_pre_zeny.htm). Tento poznatok sa potvrdil aj v našom výskume názorov zamestnávateľov: Muži v strednom
veku sú takými zamestnancami, ktorí sa v sledovaných kritériách najviac približujú očakávaniam na „ideálneho“
zamestnanca. Matky s maloletými deťmi sú zas naopak tie, ktoré vybrané kritériá spĺňajú v menšej miere.

Predstaviteľmi zamestnávateľov boli matky maloletých detí vo všetkých sledovaných kritériách vyhod−
notené slabšie než muži v strednom veku. Najväčšie rozdiely pri vnímaní matiek maloletých detí a mužov v stred−
nom veku sú pri hodnotení ich absencií v práci a pružnosti prispôsobovať sa pracovnému nasadeniu. Konkrétne ide
o rozdiely pri týchto štyroch vlastnostiach:
• zriedkavá absencia z dôvodu starostlivosti o deti, príbuzných – kým matky maloletých detí spĺňajú toto krité−

rium podľa predstaviteľov zamestnávateľov na 7,3 priemerného bodu z desaťbodovej škály, muži v strednom veku
ho spĺňajú až na 9,3 bodu;

• schopnosť prispôsobiť svoj voľný čas pracovnému nasadeniu – kým matky maloletých detí spĺňajú toto krité−
rium podľa predstaviteľov zamestnávateľov na 7,6 priemerného bodu z desaťbodovej škály, muži v strednom veku
ho spĺňajú až na 9,1 bodu;

• zriedkavá absencia z dôvodu práceneschopnosti – kým matky maloletých detí spĺňajú toto kritérium podľa pred−
staviteľov zamestnávateľov na 7,9 priemerného bodu z desaťbodovej škály, muži v strednom veku ho spĺňajú až
na 9,1 bodu;

• dostatok pracovných skúseností, praxe – kým matky maloletých detí spĺňajú toto kritérium podľa predstaviteľov
zamestnávateľov na 8,5 priemerného bodu z desaťbodovej škály, muži v strednom veku ho spĺňajú až na 9,3 bodu.

Matky maloletých detí teda podľa predstaviteľov zamestnávateľov spĺňajú väčšinu skúmaných vlastností na ide−
álnych zamestnancov. Podľa zamestnávateľov sú matky maloletých detí hodnotené ako pracovníci, ktorí majú dobrú
pracovnú disciplínu, sú spoľahlivé a lojálne voči organizácii a majú primerané vzdelanie a kvalifikáciu. Pred−
staviteľmi zamestnávateľov je však matka maloletého dieťaťa hodnotená menej pozitívne oproti ideálnemu zamest−
nancovi a mužovi v strednom veku (ako najatraktívnejšej pracovnej sile) v oblasti absencií v práci a pružnosti pri−
spôsobovať sa pracovnému nasadeniu. (Tu je však potrebné pripomenúť, že pri posledne menovaných oblastiach
sa názory zamestnávateľov rozchádzajú, hodnotia ich odlišne.)
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Tabuľka 9
A. „Zamyslite sa teraz, prosím, nad Vašimi skúsenosťami so zamestnancami. Prečítam Vám postupne nie−
koľko vlastností a charakteristík zamestnancov a Vy mi, prosím, ku každej z nich povedzte, do akej miery je
dôležité, aby zamestnanec Vašej organizácie spĺňal danú charakteristiku. Svoje hodnotenie vyjadrite na škále
od 1 do 10, kde 1 = „nie je to vôbec dôležité“ a 10 = „je to veľmi dôležité“
B. „Zamyslite sa teraz, prosím, do akej miery spĺňajú matky s malými deťmi ako zamestnankyne nasle−
dujúce kritériá. Svoje hodnotenie vyjadrite na škále od 1 do 10, kde 1 = „vôbec nespĺňajú toto kritérium“
a 10 = „úplne spĺňajú toto kritérium“
C. „Zamyslite sa teraz, prosím, do akej miery spĺňajú muži v strednom veku ako zamestnanci nasledujúce
kritériá. Svoje hodnotenie ...“

 
A. Očakávania  

na všetkých 
zamestnancov 

B. Ako spĺňajú  
matky maloletých detí 

kritériá 

C. Ako spĺňajú  
muži v strednom veku 

kritériá 

Dobrá pracovná disciplína 9,45 9,16 9,18 
Spoľahlivosť, lojálnosť voči organizácii 9,38 9,13 9,16 
Vysoká pracovná výkonnosť 9,26 8,90 9,12 
Pružnosť, schopnosť reagovať na nové situácie  9,16 8,82 9,01 
Primerané vzdelanie a kvalifikácia 9,12 9,09 9,29 
Dostatok pracovných skúseností, praxe 8,22 8,49 9,33 
Schopnosť prispôsobiť svoj voľný čas 
pracovnému nasadeniu 8,09 7,58 9,09 

Zriedkavá absencia z dôvodu PN 7,77 7,86 9,08 
Zriedkavá absencia z dôvodu starostlivosti  
o deti, príbuzných 7,45 7,33 9,33 

Poznámka: v riadku je uvedený prepočet – priemer počtu bodov na škále od 1 do 10, kde 1 znamenalo „nie je to vôbec dôležité“
resp. „vôbec nespĺňajú toto kritérium“ a 10 znamenalo „je to veľmi dôležité“ resp. „úplne spĺňajú toto kritérium“, prepočet prie−
merov je bez odpovedí „neviem“
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, apríl 2006.
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III. MATKY O SKÚSENOSTIACH
SO ZAMESTNÁVATEĽMI

Inštitút pre verejné otázky v období od septembra 2005 do februára 2006 realizoval v spolupráci s projektovým
partnerom Úniou materských centier tzv. participatívny výskum.1 Participatívny výskum bol nástrojom na zisťova−
nie praktík zamestnávateľov voči matkám.

Na výskume sa podieľali dve výskumníčky IVO (sociologička Lýdia Marošiová a etnologička Martina Sekulová)
a 15 anketárok – matiek, z ktorých 12 boli predstaviteľky materských centier zapojených do projektu VENETA. Vo
výskume sa nazbieralo 217 kazuistík, v ktorých boli opísané rôzne skúsenosti konkrétnych matiek so zamestnáva−
teľmi na celom území Slovenska.2

CIELE VÝSKUMU

Cieľom výskumu bolo získať informácie o situácii a rodových špecifikách na trhu práce z pohľadu matiek malole−
tých detí, ktoré by prispeli k odhaľovaniu zložitého postavenia matiek v priesečníku verejnej politiky, práva a pra−
xe. Základná výskumná otázka znela: Sú ženy – matky zvlášť – na trhu práce, v spoločnosti podstupujúcej reformy
akou je Slovensko znevýhodňované, alebo diskriminované? Výskumný dôraz sa kládol tak na pozitívne, ako aj
negatívne praktiky zamestnávateľov – tzv. neprávosti „trhu práce“ voči (potencionálnym) zamestnancom s ohľa−
dom na – pohlavie, materstvo, rodinný stav.3

PREČO PARTICIPATÍVNY VÝSKUM

Problémy nezamestnanosti, rovnosti či nerovnosti príležitostí a práv zamestnancov predstavujú sociálnu realitu, ktorú
z výskumného hľadiska nie je možné celistvo priblížiť iba štatistickými či výlučne kvantitatívnymi ukazovateľmi.
Téma „matky na trhu práce“ zahŕňa viacero skrytých fenoménov, k odhaľovaniu ktorých je vhodné použiť aj kva−
litatívny prístup. Matky ako predstaviteľky danej sociálnej skupiny v tom môžu významne pomôcť.

Matky sú autentickým zdrojom informácií o praktikách, s ktorými sa stretli na strane zamestnávateľa. Najlepšie
tiež poznajú svoju životnú situáciu, t. j. individuálne kapacity pre prácu na jednej strane a individuálnu potrebu či
povinnosť starať sa o rodinu na strane druhej. Kombinácia týchto dát z takýchto uhlov pohľadu je dôležitá, vytvára
na skupinovej úrovni poznanie o tom, či matky sú lebo nie sú znevýhodňované na trhu práce.

Školené anketárky z radov matiek môžu ľahšie a pohodlne nazbierať často citlivé údaje o dobrých a zlých prak−
tikách, ktoré zamestnávatelia uplatnili voči matkám maloletých detí v rôznych regiónoch na celom Slovensku.

Zámerom projektu VENETA bolo zapojiť do výskumu materské centrá, ktoré spravujú a navštevujú matky.
U matiek ale predovšetkým išlo tak povediac o posilnenie „ducha“, viery v hodnoty, ako je rodina, ale aj viery v
spravodlivosť a zmysluplnosť občianskej advokácie, na účely ktorej boli dáta tiež zbierané.

VÝSKUMNÁ VZORKA

Vzorku tvorili respondentky – matky s minimálne 1 dieťaťom do 12 rokov, ktoré vstúpili na trh práce.

1 Participatívny výskum je sociologický výskum, ktorého sa v role realizátorov zúčastňujú predstavitelia skúmanej cieľovej skupiny. Správne
motivovaní, pod vedením profesionálnych výskumníkov, majú dve silné prednosti: dosah na cieľovú skupinu a dobrú znalosť problému. Pred−
stavitelia cieľových skupín sú zase motivovaní prispievať k riešeniu problémov, s ktorými sa stretávajú a ktoré je možné pre ich cieľovú sku−
pinu označiť ako typické. Bývajú „kľúčom” k odpovediam na zložité otázky, aké spoločenskovední výskumníci alebo analytici veľakrát hypo−
teticky formulujú na základe svojich teoretických východísk a dostupných dát.

2 Dáta z výskumu majú byť použité v projekte VENETA aj na účel právnej analýzy postavenia matiek na trhu práce.
3 Ďalšie témy ako napr. organizácia práce, systém odmeňovania, pracovná náplň, vzťahy na pracovisku, ekonomické výsledky a pod., ktoré boli z

výskumného hľadiska univerzálnymi problémami všetkých zamestnávateľov, ale sa netýkali v nejakom osobitnom ohľade – rodových a rodin−
ných otázok, neboli na účel projektu VENETA analyzované. A to napriek tomu, že tieto témy boli v zozbieraných prípadoch silne prítomné.
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POSTUP PARTICIPATÍVNEHO VÝSKUMU

Anketárky – matky absolvovali školenie k terénnemu zberu dát. Na školení sa oboznámili s cieľom a metódou
výskumu vrátane inštrukcií, ako respondentky vyberať, ako naplniť scenár rozhovoru, ako viesť tzv. face to face
rozhovor, a napokon ako urobiť písomný záznam z rozhovoru do vopred pripraveného záznamového hárku.

Scenár rozhovoru pozostával z otvorených, polootvorených a uzavretých otázok zameraných na popísanie prí−
padu, keď matka nadviazala kontakt alebo pracovno−právny vzťah so zamestnávateľom. Prípad mal byť čo najpres−
nejším opisom matkinej skúsenosti so zamestnávateľskou praktikou/personálnou politikou zamestnávateľa vrátane
priblíženia situácie, v ktorej sa matka nachádzala. Respondentka mala ďalej poskytnúť nasledujúce základné infor−
mácie:
• o zamestnávateľskej organizácii – sektore, v ktorom pôsobí, veľkosti a pozícii(−iách), ktoré obsadzuje zamest−

nancami;
• o sebe – svojej motivácii pracovať, výbere zamestnaní, predstave o kariére, spôsobe akým zabezpečuje starost−

livosť o malé dieťa... a samozrejme o veku, vzdelaní, profesii, počte detí, atď.
Anketárky boli inštruované zbierať dáta, ktoré sú príkladom pozitívnych, ako aj negatívnych praktík na strane

zamestnávateľa.
Anketárky garantovali respondentkám anonymitu. To bolo o to dôležitejšie, že niektoré respondentky so zlými

skúsenosťami so zamestnávateľom boli zdržanlivé pri prerozprávaní prípadu, keďže sa obávali nepríjemností, ktoré
im „zverejnenie” citlivých informácií môže spôsobiť.

LIMITY VÝSKUMU

Vzorka respondentiek, a teda ani dáta samotné nemajú reprezentatívny charakter. Nazbierané dáta majú predo−
všetkým kvalitatívny význam.

Za slabšie miesto výskumu sa môže označiť tzv. zaťaženosť dát, resp. subjektivizmus pri ich zbere a zaznamená−
vaní. Úlohou výskumníčok IVO bolo eventuálne chyby anketárok limitovať na únosnú mieru.

Nazbierané dáta neboli verifikované. Spoľahlivosť dát bola zvyšovaná najmä dopĺňaním ďalších informácií
o jednotlivom prípade, opätovným rozhovorom s respondentkou po istom čase. Čiastočnou verifikáciou bolo, keď
podobné skúsenosti boli opisované viacerými anketárkami a respondentkami – napríklad o situácii na trhu práce
v regióne, o danom zamestnávateľovi, alebo samotnej praktike.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE Z VÝSKUMU

Pätnásť anketárok nazbieralo 217 prípadov:
• 143 prípadov popisovalo skúsenosti zo zamestnaneckým pomerom u konkrétneho zamestnávateľa; 70 z nich je

možné kvalifikovať ako „negatívne“ a 73 ako „pozitívne“;
• 74 prípadov popisovalo praktiky pri prijímaní; pričom len v 22 prípadoch boli matky spokojné s priebehom pri−

jímania.4

V nasledujúcom texte sú uvedené ilustrácie s pozitívnou a negatívnou skúsenosťou matiek so zamestnávateľmi.5

1. POZITÍVNE SKÚSENOSTI MATIEK SO ZAMESTNÁVATEĽMI

Zamestnávateľmi s pro−rodinnými praktikami sa ukázali byť predovšetkým štátna správa, samospráva, ve−
rejné školstvo a verejné nemocnice, niektoré – najmä – veľké súkromné firmy. Spokojnosť matiek s flexibi−
litou pracovného času a celkovými pracovnými podmienkami bola vysoká, keď boli zamestnané v rodinnej
firme alebo fungovali ako samostatne zárobkovo činná osoba.

4 Spokojnosť respondentiek s praktikami prijímania do zamestnania súvisela bezprostredne s rozhodnutím zamestnávateľskej organizácie, či
respondentku – uchádzačku o pracovné miesto napokon prijalo, alebo neprijali. V niektorých prípadoch matky konštatovali, že zamestnávateľ
postupoval pri prijímaní z ich pohľadu korektne, ale s výsledkom rozhodnutia – neprijatím – matky neboli spokojné.

5 Mená matiek a názvy zamestnávateľov v uvedených ilustráciách nezodpovedajú skutočnosti. Jednotlivé prípady sa t. č. môžu nachádzať v ďalšom
„dejstve“ (z hľadiska konkrétneho vzťahu matka – zamestnávateľ), ktoré sa môže líšiť od toho, v akom boli zachytené počas participatívneho
výskumu.
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UPRAVILI JEJ PRACOVNÚ DOBU

Inžinierka ekonómie Anna (27 rokov) bola absolventkou bez praxe. Po skončení štúdií nastúpila na dve „mater−
ské“, ale keď druhé dieťa malo dva roky, začala si hľadať zamestnanie. Na treťom pohovore bola úspešná. Zamest−
návateľom bola malá súkromná firma na Podpoľaní. Zamestnávateľ jej navrhol upraviť pracovnú dobu na 6 hodín,
so začiatkom o 7.00 ráno, a možnosťou pokračovať v práci doma. O pár mesiacov neskôr mohla začať pracovať na
8−hodinový pracovný úväzok. Anna bola vo firme prvá žena – zamestnankyňa. Šéf firmy má doma dve malé deti.

Anna má tiež dve deti (5 a 2−ročné).

DOJČENIE JEJ TOLEROVALI

Hana (32 rokov) vyštudovala na univerzite enviromentalistiku. Pri treťom dieťati šla do práce po 4 mesiacoch na
„materskej“ na polovičný úväzok, aby nestratila prácu. Zamestnávateľom je verejná škola na Horehroní, v ktorej
učila Hanina svokra. Hana pracuje ako asistentka učiteľky, v čase od 7.30 – 11.30 hod. V čase nástupu do zamest−
nania najmenšiu dcéru kojila a to tak, že buď ona „odbehla“ za dcérou domov, alebo dcéru vozil do Haninej práce
manžel. Vedenie školy s kojením matky počas pracovnej doby nemalo problém.

Hana má tri deti (7 a 3−ročné, a 5−mesačné).

Každá matka bola so zamestnaním a zamestnávateľom natoľko spokojná, nakoľko si realizovala svoje pred−
stavy o práci aj ambície. Odborná referentka na súde, ktorá bola 12 rokov zamestnankyňou súdu, alebo PhD. štu−
dentka na lekárskej fakulte takúto spokojnosť so zamestnávateľom aj dali najavo.

MATERSKÉ CENTRUM – IDEÁL

Zita (37 rokov) a Lucia (30 rokov) pracujú v dvoch materských centrách na Považí. Zita je vyučená predavačka,
v centre pracuje ako administratívna pracovníčka. Lucia vyštudovala informatiku, ktorú využíva pri riadení centra.
„Materské centrum je najlepší zamestnávateľ. Môžem si tam zobrať dieťa, ísť k lekárovi s dieťaťom, ostať s ním doma,
keď je choré. Ak potrebujem voľno, nie je problém vybrať si nadčas.“ Zita má 6−hodinový pracovný úväzok, v bu−
dúcnosti by rada prešla na 8−hodinový. Lucia nesie zodpovednosť za celý chod materského centra, koordinuje pro−
jekty. Napriek nízkym príjmom a neistote, ktorá vyplýva z negarantovanej finančnej situácie materských centier,
obe sú spokojné.

Zita má dve deti (10 a 5−ročné), Lucia má jedno trojročné dieťa.

PRÁCA Z DOMU CEZ INTERNET

Ema (32 rokov) je vyštudovaná informatička. Od skončenia školy rozvíja svoju kariéru ako systémová analytička
v Bratislave. O znalosti a pracovné skúsenosti v jej odbore je na trhu veľký záujem, čo v Eminom prípade len potvr−
dzuje jej kvality. Vystriedala zamestnávateľov, keď čakala svoje druhé dieťa, pracovala počas materskej (prvých 6
mesiacov po narodení dieťaťa) a rodičovskej dovolenky (do troch rokov). Má upravený pracovný čas, založila si
živnosť, slušne zarába.

Ema má dve deti (6 a 4−ročné). “

SÚKROMNÁ LEKÁRKA DRŽÍ SESTRIČKE POČAS MATERSKEJ MIESTO

Dušana (31 rokov) skončila strednú potravinársku školu. Diaľkovo vyštudovala odbor zdravotná sestra. Pracovné
miesto zdravotnej sestry v ambulancii súkromnej lekárky v Ponitrí získala vďaka manželovi, ktorý sa priatelil s
manželom lekárky. Dušana mala v tom čase dve deti, otehotnela s tretím dieťaťom. V treťom mesiaci tehotenstva na
vlastnú žiadosť odišla na „materskú“ kvôli infekčnému prostrediu v ambulancii. Lekárka Dušanino rozhodnutie
akceptovala s tým, že po ukončení starostlivosti o najmladšie dieťa ju čaká späť v ambulancii. Dušana počas ma−
terskej dovolenky vypomáha so zastupovaním v ambulancii.

Dušana má tri deti (8,7 a 2−ročné).
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Viaceré príklady zamestnaneckých praktík svedčia o dobrej prehistórii vzťahov medzi zamestnávateľom
a matkou pred nástupom na materskú dovolenku. Ústretová praktika zo strany zamestnávateľa k matke
s maloletým dieťaťom je veľakrát prejavom dobrej vôle zamestnanca organizácie v riadiacej pozícii. Ústre−
toví zamestnávatelia v takom prípade javia úprimný záujem o návrat zamestnankýň z materskej dovolenky
späť do organizácie, napr. uzatvorením zmluvy na dobu neurčitú, skrátením pracovného času, vytvorením
podmienok na prácu doma, alebo kojením na pracovisku. A naopak... (pokračovanie v negatívnych praktikách
– pozn. aut.)

DOHODLI SA, ŽE SA VRÁTI, KEĎ BUDE MAŤ DIEŤA TRI ROKY

Karin (33 rokov) je stredoškoláčka, ktorá pracuje v bankovom sektore na Považí. Pred nástupom na materskú do−
volenku mala so zamestnávateľom dobré vzťahy. Ten ju na materskej navštívil, priniesol darčeky a finančný príspe−
vok. Ponúkol Karin skorší návrat z materskej dovolenky, ale Karin chce zostať s dieťaťom doma tri roky. Zamestná−
vateľ to akceptoval a prisľúbil, že Karin prispôsobí pracovnú dobu po ukončení rodičovskej dovolenky.

Karin má jedno dvojročné dieťa.

ZAMESTNÁVATEĽ SÚHLASIL, ABY JEJ S PRÁCOU POMÁHAL MANŽEL

Kristína (32 rokov) s manželom sú účtovníci. Odkedy má dieťa, účtuje pre svojho zamestnávateľa (obchod s pri−
bližne 60 zamestnancami) na Podpoľaní spolu s manželom.

Po skončení rodičovskej dovolenky plánuje nastúpiť do starej práce na plný úväzok.
Kristína má jedno dvojročné dieťa.

Matka – podnikateľka... si môže určiť sama nielen druh, ale aj čas výkonu a množstvo práce, podľa toho koľko
chce a môže pracovať.

SAMA SEBE PÁNOM

Keď Pamela (23 rokov) otehotnela, študovala na vysokej škole, ktorú prerušila. Hľadala spôsob, ako pracovať for−
mou voľnej pracovnej doby v meste na Považí, v ktorom žije... Pamelin brat žije a podniká v Anglicku v oblasti
personalistiky. To Pamelu podnietilo, aby si založila personálnu agentúru so zameraním na sprostredkovanie prá−
ce v Anglicku a Škótsku. Vzala si úver... Do práce chodí 3−krát do týždňa, podľa potreby pracuje aj doma. I keď žije
v neistote, ako sa agentúra rozbehne, vyhovuje jej voľná pracovná doba. V budúcnosti plánuje dokončiť vysokú školu.

Pamela má jedno 1,5−ročné dieťa.

Matky so zdravotne postihnutými deťmi čelia dlhodobo problému limitovanosti svojho výkonu v rámci pra−
covného režimu, ktorý stanovujú riadiaci pracovníci organizácií, alebo majitelia firiem. Takéto matky mu−
sia prácu podriadiť režimu, v akom sa starajú o rodinu. Najlepším východiskom z takejto situácie je podni−
kanie vo vlastnej réžii.

KEĎŽE BY JU NIKTO NEZAMESTNAL, OTVORILA SI VLASTNÉ KADERNÍCTVO

Po narodení druhého dieťaťa Heňa (dnes má 37 rokov), absolventka strednej hotelovej školy, nevedela, že na rodi−
čovskej dovolenke zostane 15 rokov. Lekári diagnostikovali druhému dieťaťu v dvoch rokoch zdravotné postihnu−
tie. Po 3 rokoch rodičovskej dovolenky Heňa opatrovala dieťa ďalších 10 rokov. Od sociálnej poisťovne dostávala
zaopatrovací príspevok (cca 3 000 Sk/mes). Po 15 rokoch sa Heňa rozhodla zmeniť svoj život, chcela pracovať a
stýkať sa s ľuďmi. Hľadala prácu, z ktorej bude môcť odchádzať so svojím dieťaťom na pravidelné návštevy lekárov,
bude nablízku počas zhoršenia jeho zdravotného stavu. Žiadny zamestnávateľ by netoleroval jej časté absencie...
Heňa absolvovala dvojmesačný rekvalifikačný kurz na kaderníčku a po 5 mesiacoch požiadala o nenávratnú dotá−
ciu na podnikanie. Podniká už štyri roky. O choré dieťa sa stará opatrovateľka... V svojom kaderníctve na Horehro−
ní zamestnáva 1 kaderníčku – matku.

Heňa má tri deti (18, 16 a 1−ročné).
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2. NEGATÍVNE SKÚSENOSTI MATIEK SO ZAMESTNÁVATEĽMI

Pri prijímaní na isté pozície, ale aj pri zaobchádzaní so zamestnankyňami – matkami sa zamestnávatelia
dopúšťajú skrytej diskriminácie na základe pohlavia (hľadajú muža manažéra, a pohovory so ženami uchá−
dzačkami absolvujú len na základe zákonom stanovenej povinnosti), materstva (uchádzačkám kladú otáz−
ky, či majú deti, koľko majú rokov, ako zabezpečujú starostlivosť o ne v prípade, že sú choré, či plánujú ďalšie
dieťa...), fyzickej krásy (zamestnávatelia posudzovali reprezentačný vzhľad žien...).

Vo výskume sa objavili aj prípady, keď ženy otehotneli počas skúšobnej doby. Zamestnávatelia sa v takýchto
prípadoch správali ostražito. Budúce matky skúšobnou dobou neprešli, alebo zamestnávateľ s nimi do nástupu na
materskú dovolenku podpísal „dohodu o vykonaní práce“. Iný zamestnávateľ podpísal s matkou pracovnú zmluvu
až po ukončení rodičovskej dovolenky.

„MÁTE VÝBORNÉ VZDELANIE, ALE MUŽ JE VHODNEJŠÍ.“

Oxana (28 rokov) je strojárska inžinierka. Uchádzala sa o pozíciu vo veľkej strojárskej firme v žilinskom kraji.
Zamestnávateľ ocenil jej vzdelanie a podotkol, že muž je na voľnú pozíciu vo firme vhodnejší. Oxanu neprijal.

Oxana nemá deti.

TICHÁ DOHODA „NA TÚTO POZÍCIU HĽADÁME MUŽA”

Bakalárka Anita (32 rokov) z mesta na Zemplíne sa ešte pred „materskou” zúčastnila na konkurze na pozíciu
manažér, ktorý podľa jej slov absolvovala úspešne. Uchádzačov o pozíciu v súkromnej firme v oblasti priemyslu
(nad 300 zamestnancov) bolo dvadsať, prijať mali dvoch. Anitu bez udania dôvodu neprijali. Neskôr sa dozvedela,
že na pozíciu boli prijatí muži. Firma uprednostňuje ako manažérov mužov.

Anitá má jedno ročné dieťa.

A takéto otázky položili matkám na konkurzoch zamestnávatelia na Slovensku: „Máte deti?“, „Deti už cho−
dia do školy?“, „Aké staré sú deti?“, „Koľko máte detí?, „Ako zabezpečíte starostlivosť o svoje deti počas
povinných školení?“, „Kto bude s nimi, keď budú choré?“, Plánujete rodinu?, „Budete ochotná pracovať cez
víkendy?“. Jeden zamestnávateľ sa pýtal na deti po skončení rozhovoru, iný v druhom kole konkurzu. Ďalšiemu
zamestnávateľovi sa nepozdávalo, že uchádzačka je vo svojom vyššom veku matka maloletých detí. Slobodné a
bezdetné ženy oslovené v participatívnom výskume sa tak často nestretli s otázkami tohto druhu, viaceré uviedli,
že zamestnávatelia sa na pohovoroch na deti nepýtali.

OD ŠÉFA DOSTALA POKYN NEPRIJÍMAŤ ŽENY S DEŤMI

Pred šiestimi rokmi sa Lenka (29 rokov) vypracovala na vedúcu súkromnej predajne s konfekciou. Niekoľkokrát
bola poverená viesť prijímacie pohovory na miesta predavačiek. Dostala inštrukcie, že môže vybrať len slobodné a
bezdetné ženy. Neskôr nastúpila na materskú dovolenku. Zamestnávateľ tvrdil, že jej stále drží miesto. Lenka bola
presvedčená, že len preto, že s ňou bol spokojný ešte predtým, ako sa vydala a mala deti. Počas druhej materskej
dovolenky, ktorá nasledovala hneď za prvou, podnikateľ skrachoval a zrušil predajňu. Lenka už rok hľadá aktívne
prácu, neúspešne. Vyjadrila sa, že pri uchádzaní sa o pracovné miesto je ako „matka“ natrvalo poznačená kom−
plexom menejcennosti. Podnikatelia podľa Lenky zmýšľajú rovnako.

Lenka má dve deti (6 a 4 ročné).

„VRAJ – AK MÁM JEDNO DIEŤA, BUDEM CHCIEŤ DRUHÉ.“

Milena (28 rokov) zavŕšila svoje vzdelávanie maturitou v odbore dopravného staviteľstva. Štyri roky pracovala ako
asistentka a tlmočníčka v súkromnej firme, kde nástupom na materskú ukončila svoje pôsobenie. Milena si hľadá
prácu, odkedy dieťa dosiahlo vek 2,5 rokov. Jeden zamestnávateľ (stredne veľká výrobná firma na Považí), ktorý
hľadal kandidáta na pozíciu asistentky, sa počas pohovoru na tému detí vyjadril, že ak má Milena jedno dieťa, tak
bude chcieť aj druhé. Milena nedostala od firmy žiadne vyrozumenie.

Milena má jedno dvojročné dieťa.
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„OPOVÁŽTE SA OTEHOTNIEŤ.(!)“

Zoja (27 rokov) je vyučená záhradníčka. Pracovala v kvetinárstve v malej obci na Zemplíne, kde jej majiteľ prízvu−
koval, že nesmie otehotnieť. Neskôr Zoju prijali na pozíciu výrobného pracovníka vo veľkej automobilovej firme
v Bratislave s dovetkom, že nech sa neopováži do roka otehotnieť.

Zoja má jedno dvojročné dieťa a jej zmluva s firmou je otvorená.

Spĺňajú všetky požiadavky, a predsa vyberú iných... Zamestnávatelia bez väčších dilem uprednostňujú pri
prijímaní zamestnancov na pozície v svojej organizácii – výber metódou predvídania najmenších problémov.
Zamestnávatelia zaťažení predsudkami o zamestnankyniach matkách na trhu práce si jednoducho majú
spomedzi koho vyberať. Ak nezamestnanosť nahráva zamestnávateľom, matkám uberá na pracovných vy−
hliadkach.

VYBRALI SI INÉHO (UCHÁDZAČA)

Ela (26 rokov) z Turca, sa uchádzala v regióne o pozíciu stolárky, na ktorú je aj vyučená. Nemá prax, je dlhodobo
nezamestnaná. Pri pohovore jej oznámili, že potrebujú flexibilného zamestnanca... Ela nemá pocit, že ju neprijali
len kvôli deťom. Myslí si, že v jej celkovej rodinnej situácii ju ťažko niekto zamestná.

Ela má 3 deti (8, 5 a 5−ročné), je rozvedená.

Matky majú so zamestnávateľmi počas materskej dovolenky rôzne skúsenosti. Vyskytli sa prípady, keď sa
matky pod tlakom zamestnávateľa vrátili do zamestnania skôr, ako plánovali, alebo ako sa dohodli so za−
mestnávateľom pred nástupom na materskú dovolenku. Ničím výnimočným nie sú prípady, keď po návrate
z rodičovskej dovolenky matky boli „z organizačných dôvodov“ preradené na nižšie pozície, s nižším plato−
vým ohodnotením, prípadne do iných pobočiek zamestnávateľskej organizácie. Výskum zároveň ukázal, že
matky bez „prehistórie“ u zamestnávateľa to majú ťažšie pri nadväzovaní pracovného vzťahu po ukončení
materskej alebo rodičovskej dovolenky.

ZAMESTNÁVATEĽ CITOVO VYDIERAL MATKU, KTORÁ SA CHCELA VRÁTIŤ
NA SVOJE PRACOVNÉ MIESTO

Alena (33 rokov) je ekonómka, ktorá predtým, ako bola 3 roky na rodičovskej dovolenke, pracovala vo veľkej súk−
romnej dopravnej firme v Bratislave (okolo 100 zamestnancov). Keď chcela po 3 rokoch nastúpiť na svoje pracov−
né miesto, zamestnávateľ jej ponúkol miesto v pobočke vzdialenej asi hodinu cesty od pobočky, v ktorej Alena pra−
covala pred odchodom na materskú dovolenku. Navyše, v druhej pobočke bol iný pracovný režim, keďže bola otvo−
rená do večera. Zamestnávateľ Alene oznámil, že ak trvá na svojom mieste, môže vyhodiť, resp. presunúť pani, kto−
rá nastúpila na jej miesto. To matka nechcela a na prácu rezignovala.

Alena má dve deti (5 a 3−ročné).

„23−ROČNÝ RIADITEĽ SA VYHRÁŽAL MATKE, ABY NASTÚPILA...
A PRE DIEŤA ODPORUČIL UMELÚ VÝŽIVU

Monika (34 rokov) je stredoškolsky vzdelaná ekonómka. Od skončenia školy pracovala 13 rokov v troch poboč−
kách v istej banke. Po dvoch mesiacoch po narodení dieťaťa ju nový riaditeľ oslovil s otázkou, kedy chce nastúpiť
do práce. Matka zvažovala nástup do práce po roku dieťaťa – najmä z finančných dôvodov, uvoľnilo sa aj pracov−
né miesto, keďže jej pracovná pozícia bola zrušená. Zamestnávateľ jej ponúkol iné miesto, ale za nástupný plat
s vyhliadkou minimálneho zvýšenia. Do zmluvy uviedol miesto výkonu práce celý región Ponitria a poobedňajšiu
smenu, čo bolo pre Moniku neprijateľné. Nezlučovalo sa to so starostlivosťou o dieťa, ktoré Monika ešte dojčila.
Monika nástup do práce odmietla. Riaditeľ jej povedal, že si „môže dovolenkovať, koľko chce...“ a navrhol, že môže
dať hneď výpoveď. Odmietla. Zareagoval tak, že keď nastúpi, dostane výpoveď. (Šéf má 24 rokov, pri zmienke o dojčení
sa jej spýtal, či nepozná umelú výživu.)

Monika má jedno dvojročné dieťa.
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DALI JEJ NAJAVO, ŽE MAJÚ O ŇU ZÁUJEM DO POL ROKA

Romana (30 rokov) je inžinierka ekonómka. Zamestnala sa v stredne veľkej firme na Hornej Nitre. Keď krátko na
to otehotnela, zamestnávateľ jej otvorene povedal, že by mala byť na materskej len krátko, lebo ju potrebujú v prá−
ci, inak si nájdu náhradu. Romana nastúpila do práce po 6 mesiacoch materskej dovolenky, napriek tomu, že by si
priala zostať s malým dieťaťom doma dlhšie.

Romana má jedno polročné dieťa.

ÚRADNÍČKU ČAKALO PO MATERSKEJ MIESTO UPRATOVAČKY

Jela (34 rokov) pracovala ako administratívna pracovníčka v miestnej nemocnici na Horehroní. Po 6 rokoch rodi−
čovského voľna sa rozhodla vrátiť do pôvodnej práce. Keďže jej pracovné miesto bolo zrušené, ponúkli jej miesto
upratovačky. Zamestnávateľ chcel podľa Jely dosiahnuť, aby sama podala výpoveď...

Jela má dve deti (12 a 3−ročné).

KTO Z KOHO?

Júlia (32 rokov) má od maturity 12 rokov praxe v administratíve. Predtým, ako nastúpila na materskú, pracovala
sedem rokov ako asistentka v malej právnickej firme v Bratislave. So zamestnávateľom mala, ako povedala, „ka−
marátske vzťahy“. Ten ju však chcel počas rodičovskej dovolenky prepustiť, lebo Júlia sa rozhodla, že zostane
s dieťaťom doma tri roky. Napokon ju neprepustil, čo si Júlia vysvetľuje tak, že jej nechce vyplatiť odstupné. Plánu−
je ďalšie dieťa a sama netuší, ako sa celá situácia vyvinie.

Júlia má jedno dvojročné dieťa.

PRI DRUHOM, A TOBÔŽ TREŤOM TEHOTENSTVE ZAMESTNÁVATEĽ
STRATIL TRPEZLIVOSŤ

Karin je vysokoškolsky vzdelaná programátorka. Po skončení vysokej škole získala 3 ročnú prax v odbore v štátnej
správe. Následne otehotnela o odišla materskú dovolenku. Zamestnávateľ sa zaviazal podržať jej miesto 3 roky. Po
nastúpení na materskú dovolenku otehotnela aj druhý krát. S oboma deťmi využila možnosť plnej materskej dovo−
lenky 3 roky. Po skončení materskej dovolenky Karin nastúpila k pôvodnému zamestnávateľovi, ktorý ju však bez
upozornenia preradil na inú pracovnú pozíciu, kde jej nástupom začala plynúť odznova trojmesačná skúšobná le−
hota. Po niekoľkých týždňoch Karin tretíkrát otehotnela. Považovala za korektné to zamestnávateľovi oznámiť.
Zamestnávateľ jej bez predchádzajúceho upozornenia doručil okamžitú výpoveď bez udania dôvodu ukončenia tr−
valého pracovného pomeru.

Karin má tri deti (8, 6 a 2−ročné).

Niektorí zamestnávatelia sa neskrývali pri prijímaní do zamestnania požiadavkou vysokého pracovného
nasadenia, ktoré budú od matiek vyžadovať. Niektorí zamestnávatelia kládli neprimerane vysoké požiadav−
ky na zamestnancov a matky v práci, napr. prácu v podobe nadčasoch, vrátane víkendov. V konštruovaní
nátlakovej situácie tohto druhu matky často volili „odchod“ – na polceste k získaniu pozície (počas pohovo−
ru), alebo zo zamestnania. Respondentka – matka štyroch detí, ktorej manžel bol dlhodobo v zahraničí – nemoh−
la prisľúbiť, že bude môcť pracovať po pracovnej dobe, počas víkendov...

VYŽADOVALI ABSOLÚTNE NASADENIE

Zina (33 rokov) sa uchádzala o miesto asistentky – grafičky v stredne veľkej súkromnej firme v oblasti služieb na
Honte. Vyštudovala strednú školu s maturitou so zameraním na strojársku technológiu. Momentálne externe štu−
duje na vysokej škole. Zamestnávateľ sa na pohovore pýtal na časovú flexibilitu pri výkone práce, možnosť praco−
vať cez víkendy. Pýtal sa tiež, či má dieťa a kto sa oň stará, keď je choré. Zina o také zamestnanie nemala záujem...

Zina má jedno 12−ročné dieťa.
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Ženy matky (aj vzdelané) majú zamestnania s nízkym platovým ohodnotením. To, že sú zamestnávatelia
ústretoví k matkám, ktorým poskytujú nízke finančné ohodnotenie, neznamená, že matky sú s takou prá−
cou spokojné. Veľakrát sa tešia z mála, napr. keď majú aspoň čiastočne prácu podľa predstáv, skrátený alebo flexi−
bilný pracovný úväzok, pri ktorej zvládajú starostlivosť o malé deti, kojenie na pracovisku... – akokoľvek nízko je
práca ohodnotená.

AK NENASTÚPITE – „DOVIDENIA!“

Melita (35 rokov) je vyštudovanou kybernetičkou. Dlhé roky pracuje v stredne veľkej súkromnej firme v oblasti slu−
žieb na Považí. K firme mama nastupovala ako vydatá a bezdetná žena. Nasledovalo päť rokov, ktoré strávila doma
pri prvom a druhom dieťati, počas ktorých udržiavala so zamestnávateľom kontakt. Ten ju viackrát oslovil, či ne−
nastúpi do zamestnania. Neskôr ju upozornil, že ak v dohľadnom čase nenastúpi, nemôže jej naďalej držať pracov−
né miesto. Po dohode sa vrátila do práce v januári, ale na nižšiu pozíciu za pôvodnú výšku mzdy. Melita požiadala
vedúceho o zvýšenie mzdy, ktorý nesúhlasil. Podarilo sa jej dosiahnuť za rovnaký plat a nižšie pracovné miesto
o hodinu kratšiu pracovnú dobu. Melita to považuje za veľký úspech. Zamestnávateľ jej prisľúbil v budúcnosti lep−
šiu pracovnú pozíciu.

Menšiu šancu uspieť na trhu práce, či už pri nástupe na pôvodné miesto po materskej dovolenke, alebo pri
prijímaní na pracovné miesta s dôstojnými podmienkami, majú ženy s väčším počtom detí; rozvedené alebo
slobodné matky; ženy bez praxe; ženy s nižším vzdelaním; v sociálnej núdzi. Matky sú konfrontované s tvr−
dou realitou, v ktorej nedostávajú žiadnu pracovnú príležitosť, cítia, že majú minimálne šance sa zamest−
nať... Zmocňuje sa ich bezradnosť a zúfalstvo. Rozvedená čašníčka na Horehroní sa o svojej situácii vyjadrila:
„Myslím si, že práca pre mňa sa dá vybaviť len po známosti.“

ROZVEDENÁ MATKA SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NEMÔŽE NÁJSŤ PRÁCU

Alena (25 rokov) má základné vzdelanie. Jej matka ju potrebovala doma na domáce práce, preto ju, ako sa vyjad−
rila Alena, nepustila ďalej študovať. Alena je rozvedená, jej bývalý manžel bol alkoholik s násilníckymi sklonmi.
Alena žije s deťmi v spoločnej domácnosti so svojou matkou a s tromi súrodencami v trojizbovom byte na Horehro−
ní. Nikto nechce Alenu – so základným vzdelaním, rozvedenú, s deťmi – zamestnať. Alena mala záujem o rekvalifi−
kačný kurz vizážistky, aranžérky kvetov alebo opatrovateľky, avšak nenastúpila naň, keďže, ako uviedla, starostli−
vosť o deti je na nej, navyše by musela do okresného mesta cestovať.

Alena má dve deti (5 a 3−ročné).

Nezákonný postup, vykorisťovanie, nedôstojné zaobchádzanie s matkami zo strany zamestnávateľa... Obja−
vili sa príklady, ktoré jasne poukazujú na porušenie platného Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka.
Odsúdeniahodná je zamestnávateľská praktika započítania nižšieho počtu hodín u matiek zamestnaných na
Dohodu o vykonaní práce, a teda vymerania nižšej odmeny v porovnaní s reálne odpracovaným časom...
Výskum ukázal, že niektorí zamestnávatelia zneužívajú možnosť štátnych dotácií pri zamestnávaní dlhodo−
bo nezamestnaných ľudí; ...dlhodobo nezamestnané matky zamestnali len na krátke obdobie, po uplynutí ktoré−
ho ich zamestnávateľ prepustil, aby mohol získať ďalšiu dotáciu na zamestnancov.

MAJITEĽ VRAVÍ, ŽE ON JE ZÁKONNÍK PRÁCE

Iza (34 rokov) je vyučená krajčírka. V zamestnaní šila aj pred materskou s prvým dieťaťom. Odevný podnik na
Horehroní medzitým zanikol, preto sa zamestnala u súkromného podnikateľa v novootvorenej krajčírskej dielni
v dedine vzdialenej 25 km od mesta. Majiteľ sa vyjadril, že ju prijal vďaka praxi, ktorú mala. Iza spätne vyhodnoti−
la, že majiteľ nedal zamestnancom od začiatku jasné pravidlá. Hneď na začiatku im povedal, že keď pôjdu s dieťa−
ťom na „OČR“, môžu rovno ostať doma. Priepustku k doktorke s dieťaťom im neprepláca. Keď sú na „péenke“,
majsterka im zvykne telefonovať, aby nastúpili do práce, že aj tam môžu brať lieky. Pracujú podľa stanoveného den−
ného plánu („noriem“), ktorý musia naplniť, a to aj za cenu nadčasov. Majiteľ podľa Izy stále zvyšuje „normy“.
Niekedy musia pracovať aj v sobotu, ale žiadne nadčasy im nepreplácajú. Keď si nesplnia dennú normu, zvykne ich
– keď protestujú – zamknúť v dielni. Doteraz nevedia, ako im počíta mzdu – vždy im vyjde len minimálna. Nepre−
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pláca im ani obedy... Majsterka (má 1 dospelé dieťa) zvykne šičkám stopovať čas, za ktorý ušijú jeden výrobok. Za
4 roky sa v dielni vystriedalo 25 žien. Iza sa vyjadrila, že niektoré ženy to psychicky nevydržali. Majiteľ ich vždy
donútil, aby si dali výpoveď samy, aby im nemusel platiť odstupné. Vraví, že on je zákonník práce... (Má dvoch do−
spelých synov.)

Iza má dve deti (9 a 7−ročné).

...ABY JEJ MAJITEĽKA NEMUSELA DAŤ POSLEDNÚ VÝPLATU,
UŠILA NA ŇU „MANKO“

Zdenka (31 rokov) sa po svadbe nasťahovala ku svokrovcom na dedinu. Po skončení materskej vystriedala niekoľ−
ko zamestnaní na dohodu o vykonaní práce v meste na Horehroní. Žiadny zamestnávateľ ju nechcel zamestnať na
zmluvu, navyše jej netolerovali „OČR“ asi by bolo lepšie tie skratky vypísať, vyplácali menší objem hodín, ako
v skutočnosti odpracovala, cestovanie bolo časovo a finančne náročné ... Neskôr si našla prácu priamo na dedine
v drogérii ako predavačka. Drogéria však nemala tržby a majiteľka ju chcela zavrieť. Medzitým si Zdenka našla
prácu v novootvorenom obchode v dedine. Oznámila to majiteľke drogérie, ktorá nesúhlasila s výpoveďou. Iza tvr−
dí, že majiteľka na pokladni vyrobila manko 5 000,−sk, aby jej nemusela dať výplatu. Iza nemala ako dokázať ma−
jiteľke tento podvod. Odišla bez poslednej mzdy.

Zdenka má dve deti (5 a 3−ročné).

NAMIESTO OČR MUSELA ČERPAŤ DOVOLENKU

Gita (35 rokov) zmaturovala v odbore chemická laborantka. Zostala na Zemplíne. Krátky čas pracovala v odbore,
potom 15 rokov na pošte. Vrátila sa tam po druhej materskej. Keď deti ochoreli, musela čerpať dovolenku, nie OČR.
Povedali jej, že ak sa jej nepáči, nemusí robiť, na Úrade práce sú tisíce nezamestnaných. Gita sa rozhodla ešte nejaký
čas venovať deťom.

Gita má dve deti (4 a 3−ročné).

OZNÁMILI JEJ, ŽE BUDE UČIŤ V INOM ČASE

Otília (34 rokov) je univerzitná učiteľka na Horehroní. Nevyhovuje jej, že vyšší riadiaci pracovník viackrát svojvoľ−
ne zmenil časový rozvrh výučby bez toho, aby sa poradil s učiteľmi. Keďže sa stará o dve deti, nemôže meniť svoj
pracovný režim. S ťažkosťami sa prispôsobila zmenám v rozvrhu.

Otília má dve deti (9 a 7−ročné).

3. ...ALFA OMEGA PRE MATKY A ZAMESTNÁVATEĽOV

Participatívny výskum potvrdil, že mnohé matky majú na slovenskom trhu práce nezávideniahodné postavenie,
najmä pokiaľ ide o možnosti zladiť rodinný a pracovný život. Pravdaže, pri hodnotení zistení výskumu je potrebné
vziať do úvahy, že informácie v niektorých prípadoch mohli byť selektované optikou matky respondentky, a že niekto−
ré ďalšie informácie dotvárajúce mozaiku prípadu mohli ostať zamlčané. Na druhej strane, bohaté spektrum zachy−
tených praktík zamestnávateľov voči matkám v celej šírke ich tematickej pestrosti poukázalo na viaceré opakujúce
sa praktiky, ktorých obeťami sa stali matky.

Zaznamenané prípady tiež plasticky vykresľujú akúsi vynaliezavosť, s akou zamestnávatelia pristupujú k „prob−
lému“ matka na pracovisku. V dobrom (napríklad práca doma, práca cez telefón alebo internet), i v zlom (na−
préíklad nezákonné postupy pri prijímaní alebo rozväzovaní pracovného pomeru, ústne dohody). Vo výskume
sa ocitli na oboch stranách – dobrých a zlých praktík – malí aj veľkí zamestnávatelia, a to v štátnej, ale aj súk−
romnej sfére.

Rovnako vynaliezavé, alebo pohotové sa však ukázali byť aj niektoré matky – priebojné, ale aj tie opatrné. Pri
uchádzaní sa o pracovné miesto neuvádzali informácie o svojej rodinnej situácii. Ak počas trvania pracovného po−
meru alebo skúšobnej doby otehotneli, tak taktizovali, kedy túto skutočnosť oznámia zamestnávateľovi. Niektoré
matky zvolili princíp vyjednávania so zamestnávateľom (napríklad rovnaký objem práce za nižšiu mzdu ale skorší
odchod z práce). Viaceré matky nepristúpili na návrhy alebo zastrašovanie zamestnávateľa, aby ukončili pracovný
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vzťah počas tehotenstva, trvania materskej dovolenky, alebo vykonávali „pôvodnú“ prácu za iných nevýhodnej−
ších podmienok.

Mnohé matky však nemali guráž na riziko spojené s obhajobou svojich záujmov či s uplatnením svojich ob−
čianskych práv. Zväčša boli otrasené trpkou skúsenosťou a v dôsledku neférového zaobchádzania mali veľakrát aj
podlomené sebavedomie. Niektoré z nich – zväčša so stredoškolským a učňovským vzdelaním – a to zvlášť v regi−
ónoch s vysokou nezamestnanosťou, sa vyjadrili, že budú robiť čokoľvek a v akomkoľvek režime, len nech niekto
prejaví o ne ako o pracovnú silu záujem. Nečudo, že s takýmto postojom pri hľadaní práce prijímali potom často aj
prácu „načierno“ (napríklad ako predavačky, čašníčky, administratívne pracovníčky) či za „almužnu“.

Z výskumu tiež vyplynulo, že matky prinášajú v záujme udržania zamestnania obete. Takou nepochybne je
potláčanie seba ako ženy a matky. V mnohých prípadoch bolo správanie zamestnávateľa ako človeka voči matke
nedôstojné, nátlakové, opierajúce sa o mocenskú prevahu Taký zamestnávateľ chcel vidieť v matkách často „za−
mestnancov v nohaviciach“. A čo na to matky? Neraz prijímali plný pracovný úväzok, nadčasy, nízke platové ohod−
notenie, znášali psychický nátlak nadriadených... Ak do práce nastúpili počas materskej, ale častejšie rodičovskej
dovolenky, zamestnávateľ akoby rátal s tým, že takéto zamestnankyne majú od štátu vyplácaný aj rodičovský prí−
spevok, a nie je vylúčené, že s ním kalkulovali ako s prilepšením k platu. Rodičovský príspevok popri príjme
v zamestnaní dosahujúcom úroveň minimálnej mzdy je však v takýchto prípadoch len malou kompenzáciou za ne−
dôstojné podmienky, ktoré vytvoril matke zamestnávateľ.

Participatívny výskum poukázal, že matky sú nútené používať individuálne stratégie, ako sa presadiť na trhu práce.
Nie všetky si môžu povedať, že sú úspešné. Z veľkej časti pre vysokú mieru nezamestnanosti, sčasti pre neústreto−
vé personálne politiky zamestnávateľov, sčasti pre nedostatok kapacít na prácu na strane matiek (napríklad práca
v noci). Medzi sprievodné dôvody neúspechu, resp. akejsi neprieraznosti vo sfére práce patrí neznalosť Zákonníka
práce na strane zamestnancov alebo uchádzačov o zamestnanie; obavy z eventuálnych súdnych konaní, ale najmä
zo znášania ich dôsledkov.

Vo výskume sa vyskytli prípady matiek vysokoškoláčok, ktoré sa rozhodli zveriť opateru svojich detí pred do−
vŕšením troch rokov ďalšej osobe alebo inštitúcii, čím si uvoľnili časový priestor pre prácu. Takéto riešenie starost−
livosti o malé dieťa im zabezpečil kratší výpadok z práce, udržanie poznatkov a zručností vo svojom odbore. O matky
– profesionálky vo svojom odbore zamestnávatelia prejavovali záujem. V zložitejšej situácii sa nachádzali matky,
ktoré predradili práci dieťa a rozhodli sa s ním ostať doma tri roky; často neudržiavali nijaký kontakt so svojou pro−
fesiou, nevzdelávali sa, a pod. Ich návrat na pôvodné miesta nebol už taký jednoduchý, sprevádzala ho – podľa
vyjadrenia matiek – neochota a neústretovosť zamestnávateľa, ktorý po troch rokoch nie je podľa platných zákonov
povinný garantovať zamestnankyni rovnaké pracovné podmienky. Vo veľmi ťažkej situácii sa ukázali byť matky,
ktoré priviedli na svet deti skôr, ako nadobudli nejakú pracovnú skúsenosť alebo matky s nižším vzdelaním (zá−
kladným a stredoškolským bez maturity); slobodné a rozvedené matky v regiónoch s vyššou mierou v nezamest−
nanosti; prípadne matky, ktoré sa starali o nejakého člena rodiny odkázaného na pomoc druhých. Tieto uchádzač−
ky o zamestnanie presvedčili len zriedka zamestnávateľov o svojich kvalitách.

Uvedené peripetie zo sfére práce vplývali a budú aj naďalej vplývať na pracovný výkon matiek maloletých detí,
na kvalitu ich života, rodinnú pohodu a v neposlednom rade sú a budú príčinou nespokojnosti žien. Ktorá matka je
spokojná, keď nemôže po celodennej práci včas vyzdvihnúť svoje dieťa v škôlke či škole, alebo keď nemôže zostať
s dieťaťom doma, keď je choré a potrebuje ju? Alebo keď prežíva doslova muky, ako má šéfovi odmietnuť zostať
v práci po pracovnom čase, keď musí ísť vyzdvihnúť dieťa? Respondentky vo výskume opisovali pracovný režim
v zamestnaní ako alfa omega podmienku pre zladenie práce s rodinným životom. Kiež by rovnaké alfa omega –
spokojných zamestnancov – mala na zreteli väčšina zamestnávateľov pri vytváraní vhodných podmienok pre za−
mestnávanie matiek maloletých detí.
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VYBRANÉ VÝSKUMNÉ ZISTENIA

1. PREDSTAVY VEREJNOSTI O STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

V starostlivosti o dieťa po skončení obdobia dojčenia verejnosť jednoznačne na prvé miesto kladie matku (83 %).
V poradí ďalšími variantmi na prvom mieste je „matka alebo otec“ (10 %) a „jasle“ (4 %). Na druhom mieste by
mal poskytovať starostlivosť o dieťa najčastejšie „niekto ďalší z rodiny“ (31 %), nasleduje „matka alebo otec“
(30 %) a „otec“ (22 %). Na treťom mieste je najpočetnejším variantom „niekto ďalší z rodiny“ (uviedlo 38 %
respondentov), nasledujú jasle (17 %) a otec (16 %). Okrem matiek a starých rodičov je otec častým príležitost−
ným opatrovníkom, ktorý stúpa aj podľa verejnej mienky v rebríčku dôležitosti pri starostlivosti o maloleté dieťa
v rodine.

Viac ako 40 % respondentov (spomedzi nich o 10 % bodov viac žien ako mužov) sa prikláňa k tomu, aby matka
zostala s dieťaťom doma do 3 rokov jeho veku. Priemerný čas, ktorý má matka stráviť doma po jeho narodení
je podľa verejnej mienky 3,9 rokov. Na jednej strane sa núka vysvetlenie, že rola ženy – matky ako opatrovníčky
dieťaťa je v očiach verejnosti dominantná a priorizovaná pred jej inými rolami. Na druhej strane to môže vypove−
dať o tom, že dieťa je v rebríčku hodnôt vysoko umiestnené, a je predradené napríklad profesijnej sebarealizácii
alebo angažovanosti matky vo verejnom živote. Takéto postoje verejnosti zároveň upevňujú tradičné rodové roly
v spoločnosti.

Na jednej strane sa teda viac ako 40 % respondentov sa domnieva, že matka by mala ostať 3 roky s dieťaťom
doma, na druhej strane to však neznamená, že si všetci zároveň myslia, že ak s dieťaťom doma toľko nezotrvajú,
bude to nepriaznivo vplývať na vývoj dieťaťa. Navyše, polovica respondentov úplne alebo čiastočne súhlasila
s výrokom, že „ak ostane matka tri roky doma s dieťaťom, stratí odbornosť alebo zaostane v profesii“ a viac ako
polovica opýtaných súhlasila s názorom, že „matky, ktoré strávili niekoľko rokov na materskej dovolenke, nie sú
po návrate do práce primerane odmeňované“. Situácia matiek maloletých detí teda nie je jednoduchá – až tri štvr−
tiny opýtaných súhlasia s výrokom, „že žena na Slovensku má ťažkosti zladiť kariéru s rodinným životom“.

Podľa takmer dvoch tretín respondentov však spoločnosť na Slovensku ani nie je pripravená prijať otca na
rodičovskej dovolenke. Muži túto skutočnosť vnímajú citlivejšie ako ženy. Muži sa aj vo väčšej miere zhodli na
fakte, že spoločnosť kladie na mužov priveľké očakávania ako na živiteľov rodiny. Zdá sa, že táto strana mince bude
mužov od významnejšieho podielu na starostlivosti o maloleté deti namiesto matiek ešte dlho odrádzať.

Napokon, aj zamestnávatelia svojimi odpoveďami vo výskume potvrdili celoslovenské štatistické údaje o tom,
že rodičovská dovolenka ostáva silnou doménou žien. Len v 13 z 301 skúmaných zamestnávateľských organi−
záciách využili zamestnanci – muži možnosť ostať doma s dieťaťom na rodičovskej dovolenke. Na Slovensku
sú teda prevažne matky tými, ktoré s deťmi naplno trávia ich prvé roky života.

2. ZAMESTNÁVANIE MATIEK MALOLETÝCH DETÍ

Výrazná väčšina ľudí na Slovensku (92 %) súhlasí s tvrdením, že zamestnávatelia sa vyhýbajú zamestnáva−
niu matiek s malými deťmi. Respondenti sa tak vyjadrili bez ohľadu na to, či majú so zamestnávateľmi takúto osobnú
skúsenosť, keďže takmer rovnako súhlasne sa k tejto otázke vyjadrili muži (89 %), aj ženy (93 %), bez rozdielu
veku a vzdelania. Mladí ľudia (vo veku 18 – 24 rokov) častejšie nevedeli zaujať stanovisko, alebo boli menej vy−
hranení pri vyjadrovaní svojich názorov na situáciu matiek na trhu práce.

Inú optiku na zamestnávanie matiek ponúkajú zamestnávatelia. Viac ako tri štvrtina oslovených zamest−
návateľov zahrnutých do výskumu v súčasnosti zamestnáva matky maloletých detí. Matky maloletých detí
sú zamestnávané najmä štátnymi organizáciami a organizáciami spadajúcimi pod kompetencie územných samo−
správ. Naopak, menej často ich zamestnávajú súkromné organizácie. Väčšie zamestnávateľské organizácie čas−
tejšie zamestnávajú matky maloletých detí. Matky sú zamestnávané častejšie vo sfére služieb – čo je na Sloven−
sku silne feminizovaný sektor hospodárstva, ako to dokazujú aj celoslovenské štatistiky z oblasti zamestnanosti
žien.

Výskumom medzi zamestnávateľmi sa potvrdili viaceré zistenia z celoslovenských štatistík pracovných síl ho−
voriace o zamestnávaní žien a ich postavení v práci. Jeho výsledky napríklad podporujú zistenia o nízkej flexibi−
lite práce v organizáciách. Jediným početnejšie využívaným druhom „alternatívnej“ organizácie práce je pružný
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pracovný čas – v 43 % skúmaných organizácií zamestnávajúcich matky ho aj využívajú. Pracujúce matky tiež
u každého piateho zamestnávateľa využívajú možnosť skráteného úväzku.

Iba tretina súčasných zamestnávateľov matiek maloletých detí uplatňuje voči nim osobitný prístup, vy−
tvára pre ne osobitné podmienky, aby im vyšli v ústrety. Tie spočívajú hlavne v úprave ich pracovného času či
poskytovaní dní pracovného voľna.

3. ZNEVÝHODŇOVANIE MATIEK NA TRHU PRÁCE
A NÁZORY NA ICH PRACOVNÝ VÝKON

Tri štvrtina respondentov z výskumu verejnej mienky sa domnieva, že ženy sú znevýhodňované, či diskrimi−
nované na trhu práce z dôvodu tehotenstva a materstva.

Zamestnávatelia najčastejšie pripúšťajú na našom trhu práce diskrimináciu vekovú, ďalej zdravotnú a z dôvodu
materstva, tehotenstva. Znevýhodňovanie z dôvodu tehotenstva alebo materstva na trhu práce pripúšťa viac
ako polovica zamestnávateľov – 60 %. Tu sa teda optika verejnosti a názory zamestnávateľov (trocha) líšia: za−
mestnávatelia sú menej kritickí.

V prostredí zamestnávateľov sa názory na pracovný výkon matiek maloletých detí líši podľa toho, či ich
v súčasnosti zamestnávajú alebo nezamestnávajú. Zamestnávatelia v súčasnosti bez skúsenosti s takýmito za−
mestnankyňami sa oveľa častejšie stotožňujú s predsudkami, stereotypmi, ktoré sa bezprostredne viažu na starost−
livosť o rodinu – matky ako zamestnankyne kvôli deťom často absentujú v práci a majú kvôli starostlivosti o rodi−
nu nižší pracovný výkon. Naopak, zamestnávatelia zamestnávajúci matky maloletých detí sú častejšie oproti ostat−
ným presvedčení o rôznych kvalitách matiek. Častejšie než ostatní súhlasia s tým, že tieto ženy si vedia lepšie za−
deliť pracovný čas a sú lojálnejšími zamestnankyňami. Navyše, pre nich vo vyššej miere nezohráva rolu to, či žena
– zamestnankyňa má alebo nemá deti, dôležité pre nich je to, aký je ich pracovný výkon.

Potvrdil sa tak predpoklad, že matky maloletých detí vedia svojou prácou zamestnávateľa presvedčiť o svojich
kvalitách a niektoré predsudky voči nim silnejšie artikulujú najmä takí zamestnávatelia, ktorí ich nezamestnávajú
(alebo mohli mať zlú skúsenosť z minulosti). Je však dôležité podčiarknuť, že ide o deklarované postoje zamestná−
vateľov, ktoré nemusia celkom odrážať, ako sa v skutočnosti zamestnávatelia k matkám správajú.

4. OPATRENIA ZAMESTNÁVATEĽOV
NA PODPORU ZAMESTNANCOV

Mnohé podoby podpory zamestnancov spred roku 1989 síce úplne vymizli, niektoré však pretrvali a objavili sa aj
nové. Dominantnými oblasťami podpory zamestnancov podľa výskumu medzi zamestnávateľmi ostali vzdelávanie
a kultúra, no nevymizla ani oblasť športu či rekreácií. Medzi nové a také, ktoré sa ujali, možno zaradiť podporu formou
príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie. Jednoznačne najmenej podporovanými sú oblasti, kde je za−
mestnávateľ ústretový k rodine či matkám s maloletými deťmi.

Všetky sledované benefity častejšie poskytujú takí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú väčší počet zamestnan−
cov, sú úspešnejší na trhu (majú väčší ročný obrat) a dlhodobo pôsobia na Slovensku. Sú to zároveň častejšie orga−
nizácie zamestnávajúce v súčasnosti matky maloletých detí.

Podpora v podobe starostlivosti o rodiny zamestnancov je veľmi obmedzená. Až dve tretiny zamestnávate−
ľov (62 %) neposkytujú v súčasnosti žiadnu zo skúmaných foriem podpory v oblasti starostlivosti o rodinu či deti
svojich zamestnancov. Dôvodom je podľa ich slov predovšetkým nedostatok finančných prostriedkov.

Z participatívneho výskumu medzi matkami maloletých detí vyplýva, že zamestnávatelia s pro−rodinnými
praktikami sa častejšie nachádzajú v oblasti štátnej správy, samosprávy a verejného školstva, o niečo menej
príkladov sa nazbieralo zo súkromného sektora. Spokojnosť matiek s flexibilitou pracovného času a celkovými
pracovnými podmienkami bola vysoká, keď boli zamestnané v rodinnej firme alebo fungovali ako samostatne zá−
robkovo činná osoba.

Participatívny výskum tiež priniesol viaceré konkrétne príklady dobrých zamestnaneckých praktík. Tieto sved−
čia o dobrej prehistórii vzťahov medzi zamestnávateľom a matkou pred nástupom na materskú dovolenku. Ústreto−
vý prístup k matke s maloletým dieťaťom je veľakrát prejavom individuálneho prístupu a dobrej vôle nadriadené−
ho. Ústretoví „zamestnávatelia“ v takom prípade javia úprimný záujem o návrat zamestnankýň z materskej dovo−



53Vybrané výskumné zistenia

lenky späť do organizácie, napríklad v podobe skrátenia pracovného času, vytvorenia podmienok na prácu doma,
alebo na kojenie na pracovisku.

5. PROBLÉMY A OČAKÁVANIA V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA
MATIEK MALOLETÝCH DETÍ

Dve pätiny zamestnávateľov zhrnutých do výskumu (41 %) nemajú v súčasnosti žiadne závažnejšie problémy
v oblasti zamestnávania ľudí. Ak sa však problémy vyskytujú, týkajú sa nedostatočnej efektivity práce alebo čas−
tých absencií zamestnancov. Štátne organizácie častejšie konštatujú problém absencie zamestnancov z dôvodu sta−
rostlivosti o choré deti či iných členov rodiny, kým súkromné firmy častejšie uvádzajú ako problém vysokú fluktu−
áciu zamestnancov a nedostatočnú pracovnú disciplínu.

Ako ďalej vyplýva z výskumu, matky maloletých detí spĺňajú podľa predstaviteľov zamestnávateľov väčšinu
skúmaných očakávaných vlastností na ideálnych zamestnancov. Podľa zamestnávateľov sú matky maloletých detí
totiž hodnotené ako pracovníčky, ktoré majú dobrú pracovnú disciplínu, sú spoľahlivé a lojálne voči organizá−
cii a majú primerané vzdelanie a kvalifikáciu. Predstaviteľmi zamestnávateľov je však matka maloletého dieťaťa
hodnotená menej pozitívne oproti ideálnemu zamestnancovi a mužovi v strednom veku (ako najatraktívnejšej pra−
covnej sile) v oblasti absencií v práci a pružnosti v prispôsobovaní sa pracovnému nasadeniu. Rozdiely v náhľa−
doch zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú matky maloletých detí a zamestnávateľov, ktorí túto skúsenosť v súčas−
nosti nemajú, nie sú výrazné.

Z participatívneho výskumu medzi matkami maloletých detí však napríklad vyplynulo, že zamestnávatelia apli−
kujú pri prijímaní zamestnancov do svojej organizácie metódu „odhadu najmenších problémov“. Ak si môžu vy−
brať – medzi uchádzačom typu „mladá mamička“, ktorý je opradený množstvom stereotypov o limitovanom výko−
ne, a typu – „slobodný muž bez záväzkov“, tak si vyberú toho druhého, lebo predpokladajú v budúcnosti menšie
problémy.

Participatívny výskum tiež dokazuje, že pri prijímaní na isté pozície sa zamestnávatelia dopúšťajú skrytej dis−
kriminácie na základe pohlavia („hľadajú muža manažéra a pohovory so ženami uchádzačkami absolvujú len
z povinnosti“), materstva („uchádzačkám kladú otázky, či majú deti, koľko majú rokov, ako zabezpečujú starostli−
vosť o ne v prípade, že sú choré“...) či fyzického vzhľadu uchádzačky.

Výskum medzi matkami maloletých detí ďalej dokázal, že niektorí zamestnávatelia neskrývali pri prijímaní do
zamestnania požiadavku vysokého pracovného nasadenia, ktoré budú od matiek vyžadovať. Iní zamestnávatelia
kládli neprimerane vysoké požiadavky na zamestnancov a matky v práci, napríklad vyžadovali prácu v podobe
nadčasov vrátane víkendov. V oboch situáciách matky často volili „odchod“ – na polceste k získaniu pozície (po−
čas pohovoru), alebo zo zamestnania.

Matky na materskej dovolenke majú so zamestnávateľmi rôzne skúsenosti. Vyskytli sa prípady, keď sa pod
tlakom zamestnávateľa museli vrátiť do zamestnania skôr ako plánovali, alebo ako sa dohodli so zamestnávateľom
pred nástupom na materskú dovolenku. Ničím výnimočným nie sú však ani prípady, keď po návrate z rodičovskej
dovolenky boli matky „z organizačných dôvodov“ preraďované na nižšie pozície, aj s nižším platovým ohodnote−
ním, prípadne do iných pobočiek zamestnávateľskej organizácie.

Participatívny výskum preukázal, že menej úspešné na trhu práce – z hľadiska nástupu na pôvodné miesta po
materskej dovolenke, pri prijímaní na pracovné miesta s dôstojnými podmienkami – sú ženy s väčším počtom detí;
rozvedené alebo slobodné matky; ženy bez pracovnej praxe; ženy s nižším vzdelaním.
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RESUMÉ

Project name: “We Perceive the World Differently, Which Is Why We Can Achieve More Together: Mother Cen−
tres and Promoting Equal Opportunities on the Labour Market”

Implemented within the framework of the EQUAL Community Initiative No. 76 /04−I/33−4.1, the
project is financed from the European Social Fund and co−financed by the European Union.

Implementation of the Veneta project led to forming a development partnership comprising the
following institutions:
• Union of Mother Centres (www.materskecentra.sk)
• Institute for Public Affairs (www.ivo.sk )
• Academy of Education (www.aveducation.sk)

Title: Mothers on the Labour Market and in Family Life

Subtitle: Research study

INTRODUCTION

“Mothers on the Labour Market and in Family Life” is part of a project called “We Perceive the World Differently,
Which Is Why We Can Achieve More Together: Mother Centres and Promoting Equal Opportunities on the Labour
Market” that is jointly implemented by the Institute for Public Affairs, the Union of Mother Centres and the Acad−
emy of Education as part of the EQUAL Community Initiative and financed from the European Social Fund. Un−
der the working title of VENETA, the project is scheduled to take place between March 2005 and June 20071 and
its principal mission is to influence the public discourse on the status of mothers on Slovakia’s labour market. It is
based on an assumption it is necessary to create a sensitive climate for gradual changes in the status of mothers on
the labour market, both among employers and in the general public.

The present research study is based on the findings of three empirical surveys:

A representative survey examining the public opinion regarding the social status of mothers in Slovakia that was
carried out by the Institute for Public Affairs (IVO) in September 2005 through a limited array of questions. The
data were collected by the FOCUS agency and the survey’s sample comprised 1,003 respondents representing
Slovakia’s population over 18.

The survey’s principal objective was to examine Slovak citizens’ perception of care provided to minor children
(for the purposes of this study, it is children under 12) and the general status of women on the labour market in
Slovakia’s socio−cultural environment. While the long−term strategy of the European Union is to increase employ−
ment of men and women and consequently increase participation of men in providing care for children, the degree
of implementing the strategy is determined by the achieved level of economic development, cultural specifics and
a political will to change gender differences within society. Therefore, the IVO survey examined the public opin−
ion regarding the freedom of choice Slovak mothers have after they have given birth to their child, as well as re−
garding select aspects of harmonizing the professional and family life of Slovak mothers.

A survey of employers examining employment policies from the viewpoint of equal opportunities was carried out
by the IVO in spring 2006. Collection of primary data was performed by the FOCUS agency, applying the method
of face−to−face interviews with 301 employer organizations recorded in standardized questionnaires.

1 Veneta forms part of an international project called Women from Chance to Reality (www.womaninchange.org).
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The main goal of the survey was to map out the situation in the field of employing mothers with minor children,
i.e. employers’ views regarding the performance of mothers with minor children, their accommodating approach
to mothers with minor children, flexibility of work schedules in organizations employing mothers with minor chil−
dren, and social measures adopted by employers with respect to employees and particularly their families. The survey
also focused on employers’ problems in the field of employing mothers with minor children, their opinions regard−
ing various forms of disadvantaging employees on Slovakia’s labour market and their expectations with respect to
employees. A specific ambition of the survey was putting together a detailed profile of employees employed by
particular types of employers, partly due to the general shortage of such statistics on the national level.

A participative survey examining employers’ practices with respect to mothers with minor children was carried
out by the IVO between September 2005 and February 2006. Data were collected in cooperation with one of the
project’s partners, namely the Union of Mother Centres, whose 14 representatives collected 217 testimonies by
concrete mothers describing varying experiences with employers from all around Slovakia.

The basic purpose of the survey was to gather information about the general situation on the labour market and its
gender specifics as perceived by mothers with minor children that could help expose their complicated status in the
intersection of public policy, law and employment practices. The fundamental question the survey tried to answer
was: Are women – and particularly mothers – disadvantaged or even discriminated on the labour market of a coun−
try in transition such as Slovakia? The emphasis was placed on positive as well as negative practices of employers,
i.e. labour market injustices with respect to (potential) employees based on gender, maternity or marital status.

The study provides the most recent available data illustrating the general situation of mothers with minor children
on Slovakia’s labour market. Its purpose is to increase the public awareness about equality or inequality of oppor−
tunities of women (i.e. mothers) and men in Slovakia, without an ambition to present an exhaustive analysis or
interpretation of the currently complex situation of mothers with minor children in family and professional life.

The findings presented by the study should help achieve its principal mission, which is to prevent disadvantaging
of women due to gender and maternity and to contribute to eliminating disparities within the gender−stratified Slo−
vak society.

I. PUBLIC OPINION REGARDING THE STATUS
OF MOTHERS AND FATHERS IN FAMILY AND PROFESSIONAL LIFE

1. HOW LONG SHOULD MOTHERS STAY HOME WITH THEIR CHILDREN?

Half of all respondents to the survey expect mothers to stay home with their children between one and three years.
More than two in five respondents (42%) said that a mother should stay home until her child turns three.
An almost equal proportion of respondents (39%) expressed an opinion that a mother should stay with her
child for even longer than three years and over one in six respondents (16%) stated it should be six or more years.
Only about 2% of all respondents said that one year was enough for mothers to stay home with their children.

The survey findings indicate that according to the Slovak population, the ideal time during which mothers should
care for their children upon birth is 3.9 years. The fact that most Slovaks believe that the ideal period is at least
three years may well be affected by the government’s social policy. Currently, maternity benefits are provides to
mothers until their children reach the age of three; the mothers who decide to stay home after this point are not eli−
gible for maternity benefits but the government is still willing to pay their health insurance until their children reach
the age of five and cover their pension insurance for another year longer.

Men turned out to be advocates of more traditional opinions, as more male respondents than their female coun−
terparts expressed an opinion that women should remain home with children as long as possible.

Older respondents (i.e. over 60) also preferred longer periods during which mothers should stay home with
their children. On the other hand, people in younger middle age (i.e. between 25 and 34) were strong advocates of
the three−year model.
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Respondents who prefer shorter models (i.e. one or two years) usually belong to younger age categories. This
opinion largely corresponds to a different lifestyle of younger respondents who seem to prefer modern models of
family care to traditional ones. An important role here is also played by the fact that relatively few young families
are able to support themselves on a single income.

Respondents with lower education generally advocated longer models than respondents with higher education.

2. WHO SHOULD TAKE CARE OF CHILDREN BETWEEN THE END
OF NURSING TIME AND THREE YEARS OF AGE?

When asked who they viewed the most natural person to provide care to a child when nursing time is over, most
respondents (83%) identified “mother”; the next most frequent option was “mother or father” (10%). When
asked who should it be in the second place, respondents’ views began to differ, as one in three (31%) indicated
“someone else from the family”, about the same proportion (30%) cited “mother or father” and one in five (22%)
responded “father”. In the third place, the most frequent variant was again “someone else from the family” (38%),
followed by “nursery” (17%) and “father” (16%).

People in Slovakia continue to be suspicious about entrusting their children to professional care upon finishing
nursing. 92% and 71% of respondents, respectively, did not rank paid babysitters and nurseries among the
three best options of ensuring care for their children. This may partly be due to the fact that not too many par−
ents can afford to pay for a professional babysitter or a nursery.

One in two respondents indicated “mother or father” among the three best options of caring for children
upon finishing nursing. Together with the share of respondents who indicated “father” as suitable ‘solo babysitter’
(38%), this figure indicates that the role of the father is becoming more important in the eyes of the public. On the
other hand, three in five respondents (62%) did not identify father as a suitable model of caring for a small child.

3. ARE CHILDREN THAT DID NOT SPEND THE FIRST THREE YEARS
OF THEIR LIVES AT HOME WITH THEIR MOTHERS NEGATIVELY AFFECTED?

Two in three respondents “definitely” or “rather” agreed with an assertion that “a child that did not spend the
first three years of its life at home with the mother is negatively affected by it” while less than one in three
respondents “rather” or “definitely” disagreed with it. This indicates that a majority of the Slovak population be−
lieves that in order to ensure children’s favourable development, their mothers should spend at least three years on
maternity and subsequent parent leave.

The assertion was almost equally often endorsed by women (65%) and men (61%). The share of male respondents
who did not have an opinion on the issue was twice as high (12%) as among female respondents (6%).

The share of those who did not have an opinion was the highest among young respondents. While only one in two re−
spondents (52%) between 18 and 24 agreed with the assertion, its endorsement tended to grow with increasing age.

4. WILL MOTHERS LOSE EXPERTISE AND/OR PROFESSIONAL SKILLS IF THEY
CHOOSE TO SPEND THREE YEARS ON MATERNITY AND PARENT LEAVE?

One in two respondents (49%) agreed that “the three years of maternity and parent leave are bound to detract from
mothers’ expertise and/or professional skills”; however, the assertion was “definitely” endorsed by a rather small
group of respondents (12%) that was dominated by women in the 2:1 ratio.

The opinion that a three−year break from work is too long for mothers to preserve their professional skills and keep
abreast with the competition was more frequently advocated by respondents with higher education; their inclination
to this opinion is most probably related to their personal everyday experience with rapid progress in all professions.
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5. PERCEPTION OF FATHERS ON PARENT LEAVE

Almost two in three respondents (62%) identified with the assertion that “fathers who decide to stay at parent
leave with their children often meet with a lack of understanding”.

Male respondents were more sensitive in perceiving this assertion than female ones, which merely confirmed un−
written cultural patterns applying within the Slovak society where parent leave is usually taken by mothers and any
deviation from this model attracts attention or provokes lack of understanding. In Slovakia’s socio−cultural envi−
ronment, a father on parent leave is a phenomenon that is usually interpreted as the woman’s failure as a mother or
the man’s failure as a breadwinner. Respondents’ views of the issue tended to differ according to education status;
the lack of understanding with respect to fathers on parent leave was the most frequently pointed out by people
with university education.

The assertion that “society has excessive expectations of men as breadwinners” was endorsed by 65% of women
and 79% of men. This finding indicates that society on the one hand expects men to be principal breadwinners for
their families but on the other hand it is well aware that their role is quite complicated and demanding, which might
hypothetically be interpreted as a sign of disapproving the traditional division of roles within society. The stron−
gest critics of society’s excessive expectations of men as breadwinners were male respondents between 25 and 34
who often happen to face these expectations in real life.

6. PERCEPTION OF DISADVANTAGING WOMEN ON THE LABOUR MARKET

Over three in four respondents (77%) believe that women are disadvantaged on the labour market due to
pregnancy or maternity. Two in three respondents (64%) pointed out that people who take care of other family
members (e.g. children) are often disadvantaged. More than half of all respondents (52%) believe that gender is
one of the reasons for being disadvantaged on the labour market. According to the public opinion, people are most
frequently disadvantaged due to age, health condition and health handicap.

All mentioned reasons for discrimination on the labour market were more frequently pointed out by women, middle−
age and elderly people, people with lower education, people who perceive themselves as socially weaker, and resi−
dents of regions outside Bratislava.

The prevalent opinion that mothers with minor children are disadvantaged on the labour market was corroborated
by the finding that almost 92% of respondents absolutely or partly agreed with the assertion that employers avoid
hiring mothers with minor children.

Most respondents (70% of women and 44% of men) view preferring men on the labour market as incorrect. The
most frequently cited arguments against this status quo were that these practices were discriminatory and unjust.

The assertion that “women usually earn worse wages than men for equal work” was endorsed by 84% of re−
spondents while only 12% of respondents disagreed. Men felt less strongly about the fact than women, as only
30% of male respondents stated “it is definitely so” compared to 47% of female respondents; also, men more fre−
quently opposed the assertion or did not have an opinion compared to women.

Over two in three respondents (68%) regardless of education and age agree with the assertion that mothers that
have spent several years on maternity leave are not adequately remunerated; one in five respondents (19%)
believe the opposite.

7. WOMEN’S HARMONIZATION OF PROFESSIONAL AND FAMILY LIFE

The assertion that “women in Slovakia find it difficult to harmonize their professional careers with their family
life” was endorsed by over three in four respondents (76%).

Also, most respondents (86%) believe that “society does not create favourable conditions for those mothers with
minor children that want to work”. This assertion was endorsed by all respondents, regardless of gender, age,
education, marital status or financial situation.
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The public opinion very critically perceives the financial support the government provides to young families. A
crushing majority of respondents (92%) believe that “maternity and parental benefits are insufficient for fami−
lies with minor children”; two in three respondents (67%) stated it was “definitely so” while further one in four
stated it was “rather so”.

People in Slovakia are also aware of the recent trend among young people to postpone the decision on founding a
family until higher age, which may also be corroborated by national statistics. The assertion that “young people
today postpone parenthood until later” was endorsed by 93% of respondents.

II. SURVEY OF EMPLOYMENT POLICIES
AND EQUALITY OF OPPORTUNITIES

1. EMPLOYING MOTHERS WITH MINOR CHILDREN

1.1. WHO EMPLOYS MOTHERS WITH MINOR CHILDREN?

Over three in four interviewed employers (77%) said they employed mothers with minor children (i.e. children under
12); the remaining share of interviewed employers (23%) said they did not employ mothers with minor children.

While mothers with minor children stand above−average chances to get a job in government organizations (87%
of them employ this category of employees) and organizations administered by regional and local self−gov−
ernments (88%), their chances tend to grow slimmer in the private corporate sector (69%).

Mothers with minor children are relatively hard to find especially in corporations owned by natural persons or trades−
men (43%) but also in limited liability companies (66%). On the other hand, they are quite frequently employed
with joint stock companies (93%) and budgetary or contributory organizations (84%).

Generally speaking, the larger the organization the greater the chance it employs mothers with minor children. This
category of employees is more frequently employed in organizations with over 50 employees and less frequently
employed in organizations with less than 25 employees.

Mothers with minor children are employed in organizations from all economy sectors. They can be found particularly in
the so−called tertiary sector, i.e. in businesses that focus on providing services. This fully corresponds to the fact that
Slovakia’s service sector is a strongly ‘feminine’ sector in terms that it employs more women than men in the long term.

1.2. FLEXIBILITY OF WORK SCHEDULE IN ORGANIZATIONS EMPLOYING MOTHERS
WITH MINOR CHILDREN

According to 43% of employers who employ them, mothers with minor children usually work on a flexible sched−
ule. The second most frequently applied tool of flexible labour organization is part−time contracts, which was cited
by one in five (20%) interviewed employers.

Other forms of flexible labour organization are used much less often, which may also be corroborated by national
labour statistics. For instance, only 8% of employers of mothers with minor children allow a “free” work sched−
ule, i.e. when employees are free to choose the beginning and the end of their work schedule; 6% of employers
allow these employees to work from home (apart from teleworking); finally, 5% of employers allow them to do
teleworking. As we see, mothers with minor children cannot choose from too many labour flexibility tools
other than a flexible schedule or a part−time contract.

1.3. SPECIAL TREATMENT OF MOTHERS WITH MINOR CHILDREN

One in three interviewed employers (34%) said they applied a specific approach to mothers with minor children
and tried to create special conditions for them in order to accommodate their needs. The remaining two thirds
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of employers do not apply any special treatment of mothers with minor children in their organizations, which indi−
rectly confirms the findings about the low rate of supporting employees’ families by employers.

The cited “special treatment” usually lies in work schedule adjustments. Of 80 organizations that claimed to apply
a “specific approach”, 48% allow mothers with minor children to adjust their work schedule, for instance work part−
time, work different shifts than other employees, have a flexible schedule, etc.

The second most frequently applied form of special treatment of mothers with minor children is allowing them to
take days off, either paid or unpaid. This practice was cited by 15% of the 80 employers; further 11% of employ−
ers said they allowed this category of employees to take so−called partial days off, for instance half a day or a part
of day according to employees’ needs. Women often use this option to visit a doctor with their children, breast−
feed their babies, etc.

1.4. OPINIONS REGARDING WORK ETHICS OF MOTHERS WITH MINOR CHILDREN

The interviewed employers generally disagreed with most examined negative assertions and/or prejudices about
work ethics and performance of mothers with minor children; however, one should note that the employers merely
presented verbal positions and generally declared attitudes that do not necessarily testify to their true attitude to
mothers with minor children.

Of all five examined assertions about work ethics and performance of mothers with minor children, perhaps the
strongest prejudices are those immediately related to their having families to care for: “mothers are often absent
from work because of children” and “mothers’ family chores detract from their work output”. These two assertions
are classic examples of prejudices, as they were much more frequently endorsed by employers without actual ex−
perience with this category of employees than those who employ mothers with minor children.

Those employers who employ mothers with minor children tend to appreciate their various qualities. For instance,
they frequently agreed that “these women are better at personal time management” and “make for more loyal em−
ployees”. Furthermore, these employers tend not to care whether their female employees do or do not have chil−
dren but whether they perform well at work.

Most employers (89%) believe “it is not important whether a woman has or does not have children, for all
that matters to our organization is her performance at work”. This opinion was more frequently endorsed by
employers who employ mothers with minor children (91%) than those who do not employ them (82%).

More than three in five interviewed employers (63%) are convinced that “mothers with minor children are
better in organizing their work schedule because their experience with children forced them to learn
it”. This assertion was opposed by less than one in three employers (31%). Again, it was more frequently
endorsed by employers who employ mothers with minor children (65%) than those who do not employ them
(57%).

One in two employers (52%) agreed that “mothers with minor children are more loyal than other employees
because they need the security of a stable job”. Yet again, this assertion was more frequently endorsed by em−
ployers who employ mothers with minor children (56%) than those who do not employ them (40%).

Less than three in ten employers (28%) identified with the assertion that “mothers with minor children are of−
ten absent from work due to their children’s illnesses, which affects the organization’s operation”. On the
other hand, it was opposed by 70% of interviewed employers. The assertion was more frequently endorsed by
employers who do not employ mothers with minor children; almost three in five of them (57%) agreed with it while
less than two in five (38%) opposed it. These employers either have no personal experience with such employees
and therefore they subscribe to one of the most common stereotypes or they have a negative experience with them.
This assertion most clearly distinguished employers who employ mothers with minor children from those who do
not. The employers who do not employ mothers with minor children are more careful when evaluating their work
performance and more frequently attribute to them deficiencies they believe are related to their maternity or ensue
from their duties as mothers.

Less than one in seven interviewed employers (14%) agreed with the opinion that “the work output of mothers
with minor children is lower because they are burdened by their family chores” while 85% of them opposed
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it. Again, this assertion was more frequently endorsed by employers who do not currently employ mothers with
minor children.

2. MEASURES AIMED AT SUPPORTING EMPLOYEES

There are various methods in which employers may support their employees; not all of them are directly related to
care for children. The survey inquired of employer organizations’ representatives about particular forms of support
extended to their employees. It seems that dominant areas of support continue to be education and culture, followed
by sports activities and still popular recreations. Recently, employers began to make contributions to their employ−
ees’ supplementary pension insurance. The least common forms of supporting employees are those aimed at moth−
ers with minor children and their families.

2.1. SUPPORTING EMPLOYEES

The most frequent form of supporting employees by their employers is investment into their education and par−
ticipation in cultural events. Over two in three interviewed employers (69%) said they paid for various training
courses (e.g. professional, language, computer, etc.) designed to increase their employees’ qualifications. Almost
three in five employers (59%) said they promoted and financially supported their employees’ participation in cul−
tural activities and events.

Almost one in two employers (48%) said they made contributions to their employees’ supplementary pension
insurance.

Employers relatively often support their employees’ leisure activities: 42% of them provide their employees with
sports facilities; 31% of them directly organize their employees’ recreation, allow them to stay at their own recre−
ational facilities or disburse recreation allowances; 33% of them organize their employees’ transportation or
disburse transportation allowances; finally, 18% of them enable their employees to draw bank loans under ad−
vantageous terms.

All examined forms of support are more frequently provided by employers who also employ mothers with minor
children. Many of these forms are more common in organizations with a greater number of employees, higher an−
nual turnover and a longer history of operating in Slovakia. These organizations are more likely to be financially
stable and have developed a corporate culture that includes these forms of support.

2.2. SUPPORTING EMPLOYEES’ FAMILIES

As we have said, the least common forms of support are measures aimed at employees’ families. Although
77% of examined organizations employ mothers with minor children, very few of them support their families.
Recently, though, many of them introduced new forms of support, for instance mother−and−children’s rooms. All
examined forms of supporting employees’ families are more frequently provided by organizations that also em−
ploy mothers with minor children, although the differences are not too great.

Only 17% of employers disburse allowances for holiday stays of their employees’ children or organize such
stays them themselves. Similarly, only 15% of them provide material or other support to children’s facilities lo−
cated in the vicinity of employer’s premises.

Other forms of supporting employees’ children occur rather sporadically:

• 9% of organizations disburse financial allowances for providing care for employees’ children;
• 8% of organizations provide paid extra days off to employees with children;
• 7% of organizations operate their own facilities for children (i.e. kindergarten, nursery, etc.)
• 5% of organizations operate their own mother−and−children’s room (i.e. a place where children can play while

their parents work) within their premises.

Over three in five interviewed employers (62%) said they currently did not provide any abovementioned form
of support to their employees’ families or children. When asked why it is so, most of them (40%) pointed out
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the shortage of available funds. The second most frequently cited reason was the lack of interest on the part of
employees or the non−existence of employees that would demand such support (39%). Sporadically, company rep−
resentatives argued that the decision not to provide such support had been made by company managers or owners
and that it was not incorporated in the collective bargain agreement (3%).

3. EMPLOYERS’ PROBLEMS WITH HIRING

About two in five employers (41%) did not cite any serious problems their organization encountered when
hiring employees. The remaining share of employers stated the following problems affecting the process of hiring
new employees:

• Inadequate labour productivity (16%);
• Frequent absences due to sick leave (12%);
• High fluctuation of employees (9%);
• Inadequate work discipline (6%);
• Frequent absences due to caring for ill children or other family members (4%);
• Low wages within the organization (5%);
• Lack of qualified workforce (2%);
• “Problematic” work schedule, for instance working in shifts, during weekends, too much overtime work, etc. (2%).

According to a detailed analysis, private employers encounter different problems than government organizations
or organizations under jurisdiction of regional and local self−governments. Private corporations are more frequently
than others plagued by high employee fluctuation but also inadequate work discipline. On the other hand, manag−
ers of government organizations frequently complained about employees’ absence due to caring for ill children or
other family members; the greatest problem of organizations administered by regional and local self−governments
seems absences due to sick leave.

The most natural potential problem of mothers with minor children – namely frequent absences due to caring for
ill children – was cited by only 4% of interviewed employers. This problem was the most frequently mentioned by
representatives of government organizations.

On the other hand, the detailed analysis failed to prove a statistically relevant link between various prob−
lems encountered by employer organizations and the fact whether they do or do not employ mothers with
minor children. In other words, the problems with hiring employees occur equally in organizations that employ
mothers with minor children and those that do not employ them.

4. DISCRIMINATION ON THE LABOUR MARKET AS PERCEIVED BY EMPLOYERS

Interviewed employers presented differing opinions regarding types of discrimination on the labour mar−
ket. Most of them admitted discrimination on the labour market due to age; over four in five (81%) employers
believe that people are very or relatively often disadvantaged based on their age. The second most frequently cited
reason for discrimination is health condition or health handicap of job applicants; over three in five employers
(63%) labelled it as very or relatively frequent.

The third most frequently identified reason for disadvantaging job applicants was pregnancy or maternity; this
reason was labelled as very or relatively frequent by 60% of employers. So, the fact that expectant mothers and
mothers of minor children are discriminated against on Slovakia’s labour market is admitted by three in five
employers in Slovakia. The opposite opinion – i.e. that women on Slovakia’s labour market are rarely or never
discriminated against due to pregnancy or maternity – was presented by only 15% of interviewed employers. The
remaining share of employers (22%) stated that mothers were relatively rarely disadvantaged.

More than one in two employers (55%) believe that discrimination due to racial or ethnic origin occurs very or
relatively prevalent on Slovakia’s labour market.

Finally, almost one in four interviewed employers (23%) admitted that job applicants were very or relatively often
discriminated against due to having to care for other family members and over one in five (21%) conceded dis−
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crimination due to gender. We can see that employers view discrimination due to gender reasons as the least fre−
quent on Slovakia’s labour market, as most of them said it occurred “rarely” or “never”.

The employers’ views of discrimination on the labour market do not differ according to whether their organiza−
tions currently do or do not employ mothers of minor children.

5. EMPLOYERS’ EXPECTATIONS OF EMPLOYEES
AND PERCEPTION OF MOTHERS WITH MINOR CHILDREN

Of their employees, employers in Slovakia expect solid work discipline, reliability and loyalty to the organization,
high labour productivity, adequate education and qualification, flexibility and ability to react to new situations. All
these characteristics were labelled as “very important” by more than one in two interviewed employers.

On the other hand, expectations that were rarely labelled as crucial by employers included rare absence due to pro−
viding care to children and relatives, rare absence due to sick leave and ability to adjust their leisure time to labour
requirements, i.e. ability to work weekends or overtime if the need arises.

At the same time, these three characteristics inspired the least consensus among employers, as different employers
seemed to perceive these characteristics differently and attribute different importance to them.

5.1. HOW MOTHERS WITH MINOR CHILDREN COMPLY WITH EMPLOYERS’ EXPECTATIONS
OF EMPLOYEES

According to interviewed employers, mothers with minor children usually comply with most requirements they
expect of their employees. When evaluating the work performance of mothers with minor children, most employ−
ers pointed out the following qualities:

• good work ethics; when evaluating mothers with minor children, 90% of employers used highest grades from
10 to 8;

• reliability and loyalty to the organization; 87% of employers described them in this way;
• adequate education and qualification; 87% of employers described them in this way.

Mothers with minor children also comply with employers’ expectations in terms of labour productivity (85% of
employers praised them) and in terms of flexibility and ability to react to new situations (82% of employers
positively perceived their performance).

As far as sufficient work experience and practice are concerned, the performance of mothers with minor chil−
dren surpasses employers’ expectations of an ‘ideal’ employee; while 69% of employers labelled it as an important
criterion, 75% of them believe that mothers with minor children actually comply with it. According to 65% of
employers, they also comply with the criterion of “rare absence due to sick leave”.

Employers perceive mothers with minor children as an ‘inferior’ workforce especially when it comes to criteria
such as “ability to adjust their leisure time to labour requirements” (according to 54% of employers they
complied with it while 70% of employers labelled it as important) or “rare absence due to providing care
to children and relatives” (according to 52% of employers they complied with it while 58% of employers labelled
it as important).

As we have said, the past three characteristics inspired the least consensus among employers; not only do par−
ticular employers seem to perceive them quite differently and attribute different importance to them, but they
also tend to differ significantly in evaluation of to what degree mothers with minor children comply with these
criteria.
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III. MOTHERS ON THEIR EMPLOYMENT EXPERIENCES

In a participative survey, interviewers collected testimonies from 217 mothers of minor children, including:

• 143 cases in which respondents described their experience with working for various employers; 70 of them may
be qualified as negative and 73 as positive;

• 74 cases in which respondents described various employers’ hiring procedures and practices; only 22 of them
did not express any reservations to the hiring process.

The Veneta project also intends to use the survey’s findings for the purpose of elaborating a legal analysis that will
examine the status of mothers with minor children on the labour market.

Positive employment experiences

The survey presents a selection of nine cases in which respondents described their positive employment experiences.

Apparently, employers with a strong pro−family orientation are especially state administration and self−governance
organs, public education and public health service subjects and some private corporations, especially large ones.
The respondents expressed a high degree of satisfaction with flexibility of their work schedule and general work
conditions when describing their employment in family firms or as self−employed persons.

Respondents’ satisfaction with their jobs and employers closely depended on the ability to pursue their ideas about
work and ambitions. A court official who had spent 12 years working for a court of justice or a PhD student who
worked with a medical school openly expressed their satisfaction with employment.

Several examples of employment practices testify a history of good relations between employers and respondents
before they commenced the maternity leave. Employers’ accommodating approach to mothers with minor children
is often a display of good will on the part of senior officials. In such a case, employers show a sincere interest in
employees’ return to organization upon completing the maternity leave, for instance by offering them indefinite
labour contracts, shortening their work schedule, creating conditions for them to work from home or breast−feed
their babies at work.

In the long term, mothers with handicapped children find if difficult to harmonize the work regime set by corpora−
tions’ managers or owners with their family and maternal duties. The best solution to their situation is usually launch−
ing a business or trade on their own.

When working as entrepreneurs, mothers with minor children are free to determine not only the kind of work but
also its amount and the necessary work schedule according to their momentary needs and limitations.

Negative employment experiences

The survey also presents a selection of 20 cases in which respondents described their negative employment expe−
riences.

When hiring mothers with minor children but also when treating them at work, employers often latently discrimi−
nate against them on the basis of gender (e.g. when they seek a male manager, they go through interviews with
female applicants only because they are bound by law to do so), maternity (e.g. they ask job applicants whether
they have children, how old are they, how they intend to care for them should they become ill, whether they plan
to have more children, etc.) and physical beauty (e.g. they evaluate female applicants and employees according
to their appearance).

There were also cases when women became pregnant during the trial period. In such cases, employers often be−
haved vigilantly. Future mothers either did not make it through the trial period or their employers offered them so−
called contracts for work for a definite period of time, i.e. until they commenced of maternity leave. One employer
opted for offering a labour contract to the job applicant after she has returned from a parent leave.
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Here is a sample of questions Slovak employers usually ask female job applicants during job interviews: “Do you
have any children?”; “Do your children attend school yet?”; “How old are your children?”; “How many children
do you have?”; “How do you intend to provide care for your children during compulsory training?”; “Who will
take care of them when they get ill?”; “Are you planning on having a family?”; “Will you be willing to work week−
ends?” One employer asked about the children after the job interview was over, while another did so in the second
round of job interviews; another employer seemed to object to the fact that a job applicant was a mother to minor
children despite her higher age.

During the hiring process, employers without much dilemma prefer to apply the method of least foreseeable prob−
lems. In other words, employers burdened by prejudices about mothers on the labour market simply have enough
job applicants to choose from. As much as unemployment plays into the hands of employers, it diminishes job
opportunities of mothers with minor children.

Respondents described different experiences with employers during maternity leave. There have been cases when
employers forced them to return from maternity leave earlier than they had planned or had agreed to before com−
mencement of maternity leave. Not exceptional were cases of demoting women returning from the parental leave
or sending them to other branches or affiliates due to “organizational reasons”; naturally, such moves included low−
ering their wages. The survey also established that mothers without employment history find it more difficult to
get a job upon completing a maternity or parental leave.

During the process of hiring, some employers openly presented requirements regarding high work output they in−
tended to demand from mothers−applicants. Some of them presented excessive demands of mothers−employees such
as overtime work including weekends. Under such pressure, mothers with minor children often chose to quit half−
way through the hiring process or from a job they had already gotten.

Even well−educated mothers with minor children are often forced to accept jobs for lower wages. The fact that
employers take an accommodating approach to mothers who accept lower wages does not automatically mean that
the mothers are satisfied with such labour conditions.

Mothers with more minor children, divorced or single mothers, mothers without adequate employment history,
mothers with lower education and mothers in the state of social need stand generally thinner chances to succeed on
the labour market, be it in terms of returning to work upon maternity leave or in term of finding jobs under worthy
conditions. They are confronted with the harsh reality of the general shortage of available jobs in which they feel
they stand a minimum chance to succeed; consequently, they succumb to helplessness and despair.

Mothers with minor children are subjected to unlawful procedures, exploitation and demeaning treatment on the
part of employers. The respondents described examples of employers flagrantly violating the valid Labour Code or
the Civil Code. Truly reprehensible is some employers’ practice of offering contracts for work to mothers, which
allows them to calculate a lower number of hours worked and therefore reduce their remuneration. The survey re−
vealed that some employers wrongfully abuse state subsidies for employing long−term unemployed.

The participative survey confirmed that the status of mothers with minor children on Slovakia’s labour market is
truly unenviable, especially in terms of chances to harmonize their family and professional life. The survey showed
that mothers with minor children are often forced to apply individual strategies if they want to succeed on the labour
market. Not all of these strategies are successful, largely due to high unemployment but partly also due to employ−
ers’ unaccommodating personnel policies and the general shortage of capacities on the part of mothers (e.g. the
ability to work nightshifts). Other reasons for the failure to succeed on the labour market include inadequate knowl−
edge of the Labour Code on the part of employees and job applicants as well as fears of potential judicial proceed−
ings and especially their implications.

Some women choose a trade−off strategy in negotiating with employers, for instance accepting lower wages for
equal work in return for earlier quitting time; however, most of them lack the necessary courage to undertake the
risks related to defending their interests or exercising their civil rights.

Employers are interested in hiring women who are professionals in their trade. On the other hand, mothers who
prefer children to career and decide to stay home with them for three years find themselves in a very complicated
situation; many of them abandon all contacts with their profession and do not continue to advance professionally.
Consequently, when they want to return to original job positions, they encounter unwillingness and reluctance of



66

employers who according to valid laws are not obliged to guarantee their employees identical labour conditions
for a period of three years. In a particularly difficult situation are mothers who become pregnant before they gain
any employment experience, mothers with lower education (i.e. primary or secondary without A levels), single or
divorced mothers, residents of regions plagued by high unemployment and mothers who provide care to family
members that depend on others’ assistance. These job applicants rarely manage to convince employers about their
professional qualities.

The survey did not to establish any specific patterns of particular categories of employers, as both small and large
employers in the government, public and private sectors appear on both sides on the barricade, i.e. they apply good
as well as bad practices.
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