
Vážený pán  

Jozef Mihál,  

podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky, predseda Výboru 

pre rodovú rovnosť, 

 

prosím Vás o zaradenie nasledujúcich problematík do činnosti Výboru pre rodovú rovnosť.  

 Hodnoty vytvárané rodinou, ktoré zahŕňajú výchovu, starostlivosť o nastupujúcu generáciu 

a prípravu ľudských zdrojov. Rodiny investujú do spoločného, pričom ich investícia nie je 

kompenzovaná. Vedie to k enormnému zvyšovaniu chudoby rodín s viacerými deťmi, rodín 

s postihnutým členom a neúplných rodín. Táto problematika má výrazný rodový rozmer, 

pretože je spravidla vykonávaná ženami. 

 Rodinní opatrovatelia sú osoby, ktoré sa starajú o závislých členov vo svojich rodinách. 

Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke MPSVR SR, kde je umiestnená Charta rodinného 

opatrovateľa. Táto skupina je prakticky bez sociálneho zabezpečenia. Na druhej strane je to 

nastupujúci rozsiahly ekonomický problém, pretože starostlivosť o závislé osoby 

inštitucionálnou formou je niekoľkonásobne finančne a personálne náročnejšia ako 

starostlivosť vykonávaná rodinným príslušníkom. 

 Ľudsky dôstojný pracovný čas je novootváraná problematika na úrovni EÚ. 20.6.2011 bola 

v Brusesli založená European Sunday Alliance zaoberajúca sa vytváraním rovnováhy medzi 

zamestnaním a rodinným životom z hľadiska vytvárania podmienok pre trávenie spoločného 

voľného času v rodinnom prostredí. Existujúca legislatíva na Slovensku nedostatočne pokrýva 

túto oblasť a podľa informácií, ktoré som získal z Inšpektorátu práce sa vôbec nemonitoruje. 

Uvedené problematiky majú spoločné znaky: 

 výrazné znevýhodnenie žien, teda feminizácia chudoby (nízky, prípadne žiadny príjem a teda 

aj chýbajúci základ pre dôchodok); 

 medzigeneračný prenos chudoby postihujúci najmä ženy (matka –dcéra, dcéra – matka, 

nevesta – svokra a pod.); 

 problematiky nie sú zahrnuté do sociálnej a rodinnej politiky, ale ani do programov rodovej 

rovnosti (viď NAP a iné dostupné dokumenty). 

Vážený pán predseda, predpokladám, že po zvážení mojej požiadavky sa rozhodnete môj návrh 

akceptovať. V uvedených problematikách pracujem dlhú dobu ako člen viacerých medzinárodných 

organizácií zaoberajúcich sa gender problematikou. 

S úctou 

Stanislav Trnovec 

Bratislava, 22.9.2011 


