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Čo sa aktuálne v spoločnosti deje a prečo o tom
dnes hovoríme

Globálna pandémia
má negatívny dopad na
ženy a ich uplatnenie sa v
zamestnaní a podnikaní

Zlá situácia na trhu práce
bola už aj pred pandémiou –
nízka zamestnanosť žien,
nedostatočná ponuka
flexibilných a čiastočných
úväzkov, sklenené stropy

Zmeny v spoločnosti – trh práce
hľadá nové kompetencie
a zručnosti, nedostatočný
prístup znevýhodnených skupín
k upskilling programom

Situácia, ktorá na trhu práce nastala v dôsledku pandémie,
prináša pre všetkých zamestnávateľov dobrú príležitosť, aby
situáciu využili a pomohli odstraňovať problémy, ktorým ženy
čelia v práci, zamestnaní či podnikaní.

Iniciatíva WE – women empowerment vznikla s
cieľom zviditeľniť a riešiť problémy žien v práci,
zamestnaní, podnikaní. Vytvárame priestor na
odbornú diskusiu, prepájame firmy, organizácie aj
jednotlivcov vnímajúcich dôležitosť témy a prínos
jej riešení v prospech firiem, zamestnancov,
zákazníkov a celú spoločnosť.

Zamestnanosť žien

6%

Pokiaľ by na Slovensku bol zamestnaný
taký podiel žien ako vo Švédsku (v roku
2020 to bolo 80,4 % ), vzrástol by HDP
Slovenska o 6 %.

Index PwC Ženy v práci, 2022:
Slovensko zaostáva za krajinami OECD aj krajinami V4 v ekonomickom a sociálnom postavení
žien, dosahujeme podpriemerný podiel zamestnaných žien na úrovni 66,4 %, pričom priemer
OECD je 69,5 %.

Dopad pandémie na ženy

2

roky späť v procese dosahovania
rovnosti žien v práci.

Index PwC Ženy v práci, 2022:
Index PwC Ženy v práci po prvý raz vo svojej histórii klesol po desaťročí pomalého, ale
konzistentného pokroku v postavení žien v práci. Štúdia odhaduje, že keby nebola pandémia,
tak nezamestnaných žien by bolo o 5,1 milióna menej.

DE&I včera a dnes

25 %

Firmy s rodovo vyváženými manažérskymi
tímami mali v roku 2019 o 25 % vyššiu
pravdepodobnosť nadpriemernej
ziskovosti, pričom v roku 2017 to bolo na
úrovni 21 % a v roku 2014 na úrovni 15 %.

McKinsey štúdia 2014 – 2019:
Business case v prospech DE&I je silnejší ako kedykoľvek predtým, dáta zahŕňajú 15 krajín a
viac ako 1 000 veľkých spoločností. McKinsey konštatuje, že aj napriek tomu, že business case
v prospech DE&I v riadení firiem silnie, celkovo je zaznamenaný len pomalý pokrok.

Prínos žien počas pandémie

Štúdia McKinsey Žena na pracovisku, 2021
Udržanie si manažérov, ktorí sú schopní zabezpečiť sociálnu štruktúru organizácie, je v zotavovaní sa z pandémie kľúčové
(zamestnanci vo veľkej miere prechádzajú intenzívnym cyklom smútku a vyhorenia).

Dopad pandémie na matky

3%

Pri skúmaní žien a mužov s porovnateľným
rodičovským statusom bola u matiek detí
mladších ako 12 rokov o viac ako 3 % vyššia
pravdepodobnosť, že odídu zo zamestnania
ako u otcov detí mladších ako 12 rokov.
U žien a mužov bez detí do 12 rokov bol
rozdiel menej ako 0,5 %.

Index PwC Ženy v práci, 2021:
Ženy vychovávajúce deti platia daň v podobe nižšej zamestnanosti, pomalšieho kariérneho rastu a nižšieho
príjmu počas celého života. Zatvorenie škôl a škôlok vytvorilo obrovský tlak na rodičov. Matky na seba
prevzali viac neplatených povinností v oblasti starostlivosti o deti (ako otcovia a nerodičia), čím sa im
pridalo k už aj tak nerovnakej záťaži neplatenej starostlivosti a domácej práce, ktorú niesli pred pandémiou.
Tlak, ktorý pandémia spôsobila matkám, je primárnym dôvodom zníženia zamestnanosti žien v roku 2020.

Problém nášho pracovného trhu

91 %

Podiel žien pracujúcich na plný úväzok je
najvyšší v krajinách strednej a východnej
Európy a dosahuje až 91 %. V OECD krajinách
západnej Európy je tento podiel 71 %.

Index PwC Ženy v práci, 2021:
Slovensko má nízky podiel zamestnaných žien a vysoký podiel žien pracujúcich na plný úväzok. Dôvodom je
dlhá rodičovská dovolenka (prevažne žien), nedostatok predškolských zariadení, nedostatočná ponuka
skrátených úväzkov. Kľúčom k vyššej zamestnanosti žien je zvýšiť ponuku skrátených úväzkov, zvýšiť počet
miest v predškolských zariadeniach a zvýšiť podiel otcov na rodičovských dovolenkách.

Hybridný model práce
firiem rôznych veľkostí a segmentov plánuje
prejsť na nejaký model hybridnej práce.

70 %

Dáta z júna 2022, USA:
•

Takmer 80 % opýtaných tvrdí, že pracujú podľa plánov zamestnávateľa pre
post-COVID obdobie

•

82 % opýtaných chodí do kancelárie podľa požiadaviek zamestnávateľa

•

43 % tvrdí, že zamestnávateľ netrestá tých, ktorí prídu menej, ako
zamestnávateľ chce

Stanford University, The University of Chicago a ITAM, 2021
Pri nastavovaní modelu je potrebné zvažovať riadenie hybridného tímu, kde sú niektorí ľudia doma a iní v
kancelárii. Nie každá firma má podporujúcu firemnú kultúru a manažment, ktorý má potrebné
kompetencie. Pandémia odštartovala revolúciu v tom, ako pracujeme a štúdia v HBR ukazuje, že vďaka
tomu môžu byť firmy produktívnejšie a zamestnanci šťastnejší. Firmy ale potrebujú dobré vedenie, aby
zabezpečili, že ich pracovná sila zostane rôznorodá a skutočne inkluzívna.

V „next normal“ je potrebné veci nastaviť tak, aby
nemali negatívny dopad na zamestnanosť žien v
budúcnosti.

Je potrebné, aby firmy začali zavádzať
efektívne nástroje podpory, ako je
flexibilný pracovný čas, čiastočné
úväzky, podpora pri návrate žien do
práce z materskej a rodičovskej
dovolenky, rozvojové a upskilling
programy.

Ako Slováci a Slovensky vnímajú
úlohu firiem pri podpore žien?
Zdroj: Prieskum verejnej mienky o vnímaní postavenia žien v ČR a SR, InsightLab, november 2021

63 %

Slovákov a Sloveniek očakáva, že firmy budú
aktívne zavádzať interné programy na pomoc
ženám pri vstupe do zamestnania; inšpirovať
a viesť ostatné firmy, aby konali podobne;
spolupracovať s ďalšími organizáciami a
usilovať sa o zmenu legislatívy, aby ženám
uľahčili vstup na trh práce.

Čo Slovenky očakávajú od zamestnávateľov?
Zdroj: Prieskum verejnej mienky o vnímaní postavenia žien v ČR a SR, InsightLab, november 2021

67 %
Sloveniek si myslí,
že zamestnávatelia
by mohli ponúkať
flexibilný pracovný
čas a čiastočné
pracovné úväzky
(52 % Slovensko)

Sloveniek očakáva,
že zamestnávatelia
by mali podporovať
návrat žien do
práce po materskej
a rodičovskej
dovolenke
(52 % Slovensko)

58 %

58 %
Sloveniek očakáva,
že zamestnávatelia
odstránia všetky
formy
diskriminácie žien
na trhu práce
(52 % Slovensko)

Sloveniek očakáva,
že zamestnávatelia
umožnia viac
hybridných
modelov práce –
umožnia prácu z
kancelárie i domu
(37 % Slovensko)

46 %
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