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Abstrakt 

 Predmetná analýza sa zameriava na skúmanie a porovnanie existujúcej politiky rodovej rovnosti 

ako aj politiky boja proti násiliu páchanému na ženách resp. politiky boja proti domácemu násiliu 

a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a ich premietnutie sa do opatrení prijímaných s cieľom 

zabrániť šíreniu pandémie ochorenia COVID-19. Analýza vychádza z predpokladu, že Slovenská republika, 

ako suverénny štát, nesie zodpovednosť za  ochranu a presadzovanie ľudských práv ako aj napĺňanie 

svojich medzinárodných záväzkov plynúcich z členstva v medzinárodných organizáciách alebo ratifikácie 

špecifických dokumentov. Analýza sa zameriava predovšetkým na obdobie prvej vlny pandémie COVID-19 

na Slovensku, no čiastočne zachytáva aj druhú vlnu.  

 

Kľúčové slová: rodová rovnosť, Slovenská republika, COVID-19, gendermainstreaming, opatrenia, ľudské 

práva  
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1 Úvod 

 Pandémia ochorenia COVID-19 sa stala súčasťou každodenného života doslova miliónov ľudí po 

celom svete. Niektoré dopady tejto pandémie môžeme pozorovať už dnes, no ďalšie sa môžu objaviť 

postupom času. Už dnes môžeme povedať, že šlo predovšetkým o reštriktívne obmedzenia, ktoré samotný 

fakt pandémie a obrovského dopadu na ľudské zdravie ešte viac znepríjemňovali. Tieto opatrenia vo 

výraznej miere mohli obmedziť mnohé základné ľudské práva a slobody. Takéto konanie štátu, ktorý nesie 

zodpovednosť za ochranu a presadzovanie ľudských práv, môže byť považované za vhodné za 

predpokladu, že spĺňa tzv. princíp proporcionality. Tento princíp hovorí, že „že všetky opatrenia, ktoré 

majú vplyv na ľudské práva by mali byť primerané a vhodné“ (Cianciardo, 2010, s. 179) .  

Na prvý pohľad sa môže zdať, že cieľ ochrániť verejné zdravie a zabrániť ďalšiemu, masovému 

šíreniu ochorenia je dostatočný dôvod na opatrenia, ktoré môžu ohroziť ľudské práva. Na strane druhej 

to pre štát neznamená, že prestáva byť zodpovedný za ochranu svojich obyvateľov a obyvateliek a nemusí 

vo svojich opatreniach oblasť ochrany práv reflektovať, prípadne zdôvodňovať ich obmedzenie. Taktiež je 

predpokladom, že štát bude napĺňať svoje ciele v predmetnej politike ako aj implementovať svoje 

medzinárodné záväzky.  

Predmetná analýza sa pozerá na správanie sa Slovenskej republiky, resp. jej špecifického rezortu, 

ktorý má v gescii tému rodovej rodnosti, počas prvej a čiastočne druhej vlny pandémie ochorenia COVID-

19 na Slovensku (kalendárny rok 2020). Cieľom analýzy je skúmať jednotlivé protipandemické opatrenia 

v kontexte politiky rodovej rovnosti, resp. politiky boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu 

násiliu. Je to práve medzinárodný rámec a úrovni Organizácie Spojených národov (ďalej aj OSN) 

a Európskej únie, ktorý predstavuje východiskový bod pre skúmanie národnej legislatívny 

a implementácie počas skúmaného obdobia. Zároveň sa však berie do úvahy aj národná úroveň, na ktorej 

prirodzene vznikajú plány či stratégie na implementáciu stanovených cieľov. Preto aj táto národná úroveň 

predstavuje dôležitý východiskový bod.  

Predkladaná analýza je súčasťou výstupov projektu PP-COVID-20-0026, jej obsah predstavuje tzv. 

policy paper a obsah môže byť využitý napríklad pri ďalšom spracovávaní témy pandémie COVID-19 

a rodovej rovnosti v kontexte Slovenskej republiky, na advokačné aktivity, aktivity smerujúce k zvýšeniu 

povedomia v predmetnej oblasti a podobne.  V prvej kapitole sa venujem predstaveniu základných 

pojmov dôležitých pre skúmanú oblasť ako aj prepojeniu na domáce násilie. V nasledujúcej časti 

predstavujem základné východiská, ktoré považujem za potrebné pri tvorbe legislatívnych a iných 

opatrení alebo politiky štátu ako takej. Následne v krátkosti predstavujem metodológiu, výsledky 

a poslednou častou je záver s odporúčaniami.  
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2 Rodová (ne)rovnosť a rodovo podmienené násilie v praxi 

Rodová rovnosť a politiky spojené s jej dosahovaním dnes už netreba veľmi vysvetľovať. Ide totiž  

o oblasť, ktorá sa postupne čoraz viac stáva súčasťou existencie štátov či medzinárodných organizácií  a ich 

politík. Pri rodovej rovnosti hovoríme o stave, ktorý sa najčastejšie referuje vo vzťahu medzi mužmi 

a ženami a ich postavení v spoločnosti. Stav rodovej rovnosti je taký, ktorý umožňuje všetkým osobám 

rovnaké práva a povinnosti a to bez ohľadu na ich rod (United Nations, n.d.). Pri politikách rodovej 

rovnosti vychádzame z vnímania nerovnosti rodov, ktoré predstavujú spoločensky vytvorenú predstavu 

o rodoch a ich úlohe v spoločnosti, ktorá je podporovaná zažitými stereotypmi (Wienclaw, 2011). Takto 

nastavená spoločnosť pripisuje ľuďom špecifické úlohy či postavenie a to bez ohľadu na to, či si takéto 

postavenie tieto osoby želajú alebo nie. Veľmi silné postavenie zohrávajú stereotypy, ktoré môžu byť 

dokonca väčším problémom v rozvinutých krajinách (Breda et. al., 2020). 

Pri pohľade na rodovú (ne)rovnosť je možné jej dopady nájsť v praktickej rovine v mnohých 

oblastiach. Štúdiu práve takýchto praktických prípadov sa venovali aj Hazel a Kleyman (2019), pričom sa  

zamerali na rôzne odvetvia od ekonomickej a samozrejme zameranej na trh práce, cez oblasť vzdelávania 

či pôsobenia v politickom živote a vysvetľovali akým problémom v týchto oblastiach môžu ženy čeliť práve 

preto, že sú ženami. 

Rodovo podmienené násilie je úzko späté s témou rodovej (ne)rovnosti. V zásade aj samotné 

rodovo podmienené násilie je resp. môže byť prejavom rodovej nerovnosti v praxi a naopak, dosahovanie 

rodovej rovnosti je dôležitým prvkom v boji proti rodovo podmienenému násiliu (Wall, 2014). Práve 

presadzovanie rodovej rovnosti, rôznorodé kampane, mediálny vplyv, vzdelávanie či legislatíva na 

národnej a medzinárodnej úrovni môže prispieť k znižovaniu výskytu rodovo podmieneného násilia. Dá sa 

však opäť povedať, že je to primárne úloha štátu, aby tieto aktivity iniciovala a presadzovala. (WHO, 2009). 

 

2.1 COVID-19 a rodová rovnosť 

Problematike dopadu pandémie COVID-19 na oblasť rodovej rovnosti sa dnes už venovalo viacero 

autoriek či autorov. Monika Queisser (2021) sa zameriavala na túto oblasť predovšetkým z ekonomického 

hľadiska, resp. z perspektívy trhu práce, rodovo segregovaných zamestnaní a samozrejme z pohľadu na 

neplatenú prácu v domácnosti, ktorú zväčša vykonávajú ženy. A nemôžeme hovoriť len o trhu práce. Sú 

tu ďalšie oblasti, ktoré jednoducho predstavujú väčšiu záťaž pre ženy, než pre mužov, prípadne dlhodobo 

sú ženy v tejto oblasti znevýhodňované. Práve v kontexte pandémie COVID-19 expertná štúdia poukazuje 

na potrebu reflexie dopadov pandémie v tomto prípade na ženy. Táto štúdia sa zaoberá nie len rozdielmi 
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v oblasti zdravia ale aj v ďalších oblastiach ako je práve opäť ekonomika, politika či práve dôležitá oblasť 

násilia. Sabine Oertelt-Prigione (2020) poukazuje na socioekonomické dopady pandémie práve v kontexte 

rodových rozdielov. Je autorkou nižšie uvedenej grafiky, ktorá poukazuje na rôznorodosť práve týchto 

socioekonomických dopadov. Zároveň v štúdii upozorňuje na potrebu zahŕňať pohlavie a rod do výskumu 

pandémie a to nie len z pohľadu medicínskeho ale aj na potreby zavádzania ďalších opatrení 

v manažmente tejto krízy.  

   

Spracovanie grafiky: Sabine Oertelt-Prigione (2020, p. 7) 

Ako aj z grafiky vyplýva téma násilia sa objavuje aj v kontexte s pandémiou ochorenia COVID-19 a je 

potrebné ju adresovať v opatreniach, ktoré krajina prijíma.  Samozrejme nejde len o násilie, ide o reflexiu 

ďalších problematických oblastí v ktorých ženy nemajú rovnaké postavenie s mužmi a na ktoré môže mať 

krízová situácia, akou pandémia COVID-19 rozhodne bola a je, negatívny dopad.  

3.  Medzinárodné záväzky a Slovenská republika 

 Slovenská republika je pri tvorbe svojich politík a vnútroštátnych nastavení ovplyvnená nie len 

národnými preferenciami ale aj medzinárodnými rámcami, ktoré majú na nás dosah predovšetkým 

z dôvodu nášho členstva v medzinárodných, svetových alebo regionálnych organizáciách. Pre účely tohto 

výstupu som si pre rámec politiky a skúmanej oblasti vybrala OSN a Európsku úniu. Ide totiž o organizácie, 
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ktoré výrazne formovali politiku rodovej rovnosti na Slovensku (European Institute for Gender Equality, 

2021).  

3.1 Organizácia Spojených národov 

Rodová rovnosť a ochrana práv žien a dievčat je prakticky neodmysliteľnou súčasťou a princípom 

Organizácie Spojených národov. Z pohľadu vývoja tejto témy na pôde OSN môžeme zájsť až na úplný 

začiatok a to k Všeobecnej deklarácii ľudských práv (1948), ktorá vo svojom článku 2, bod 1 prisudzuje 

práva všetkým, bez rozdielu. „Každý má všetky práva a všetky slobody, vyhlásené v tejto deklarácii, bez 

hocijakého rozlišovania najmä pod ľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného 

zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“ Kľúčovým 

dokumentom pre oblasť rodovej rovnosti sa pre OSN stal predovšetkým Dohovor o odstraňovaní všetkých 

foriem diskriminácie žien (ďalej aj CEDAW dohovor), ktorý bol prijatý v roku 1979 a do platnosti vstúpil 

v roku 1981. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o viacerých dokumentoch, ktoré podporujú presadzovanie 

práv žien  dievčat v histórii OSN (United Nations, 2000-2009), zároveň ide o jeden z bodov aktuálneho 

programu cieľom trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals) (United Nations, n.d. - A), 

no žiaden z nich nemá takú právnu silu, aby sa naň mohlo odkazovať ako na právne záväzný dokument 

(Merry, 2011). Práve preto je primárna pozornosť venovaná CEDAW dohovoru.  

CEDAW dohovor sa vo všeobecnosti venuje téme diskriminácie resp. zrovnoprávňovaniu žien 

a dievčat, pričom vo svojich jednotlivých častiach rieši rôznorodé oblasti. Z pohľadu usmernenia politiky 

štátov, ktoré považujeme za zmluvné strany CEDAW dohovoru je veľmi dôležitým článok 2, ktorý 

upresňuje záväzky štátov v zmysle dohovoru:  

 

„Štáty, zmluvné strany, odsudzujú diskrimináciu žien vo všetkých jej formách, súhlasia s tým, že 

budú všetkými vhodnými prostriedkami a bez meškania uskutočňovať politiku odstránenia 

diskriminácie žien a za tým účelom sa zaväzujú: a) zakotviť zásadu rovnoprávnosti mužov a žien 

vo svojich národných ústavách alebo iných príslušných právnych predpisoch, pokiaľ v nich ešte nie 

je zakotvená, a zabezpečovať, prostredníctvom zákonov a iných vhodných prostriedkov, praktické 

uskutočnenie tejto zásady; b) prijať príslušné legislatívne a iné opatrenia včítane sankcií tam, kde 

ich bude treba, zakazujúce všetku diskrimináciu žien; c) zaviesť právnu ochranu práv žien na 

rovnakom základe s mužmi, zabezpečovať prostredníctvom príslušných národných súdov a iných 

verejných inštitúcií účinnú ochranu žien proti akémukoľvek aktu diskriminácie; d) zdržiavať sa 

zapojenie do akéhokoľvek aktu alebo praktiky diskriminácie žien a zabezpečiť, aby verejné orgány 
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a inštitúcie konali v súlade s týmto záväzkom; e) prijímať všetky príslušné opatrenia pre 

odstraňovanie diskriminácie žien akoukoľvek osobou, organizáciou alebo podnikom; f) prijímať 

všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, na zmenu alebo zrušenie existujúcich 

zákonov, predpisov, obyčajov alebo praktík, ktoré predstavujú diskrimináciu žien; g) zrušiť všetky 

národné trestné ustanovenia, ktoré diskriminujú ženy“ (Dohovor o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien, 1987). 

 

Problematikou CEDAW dohovoru je vymožiteľnosť jeho obsahu a donucovacie prostriedky voči 

zmluvným stranám. Samotná kontrola prebieha prostredníctvom správ, ktoré zmluvné krajiny, vrátane 

Slovenskej republiky, predkladajú na pravidelnej báze. Následne CEDAW Výbor pripraví odporúčania, no 

je opäť na suverénnych štátoch, aby ich implementovali a zlepšovali sa v napĺňaní svojich záväzkov. 

„CEDAW je zákon bez sankcií“ (Merry, 2011, s. 52). Hovoríme však len o dohovore samotnom. Práve 

v prípade vymožiteľnosti má dôležité postavenie Opčný protokol k CEDAW dohovoru. Ten umožňuje, 

v prípade jeho ratifikácie, prísnejšiu kontrolu plnenia obsahu CEDAW dohovoru, vrátane možnosti podania 

sťažnosti (Englegart & Miller, 2014).  

Pokiaľ ide o témy, ktoré CEDAW dohovor pokrýva môžeme hovoriť o politických právach, práve 

zúčastňovať sa na verejnom živote, veľmi dôležitá je jeho reflexia reprodukčných práv či kultúrnych 

prvkov, ktoré ovplyvňujú práva žien a dievčat (United Nations, 2000-2009 – A). Tému násilia, rodovo 

podmieneného násilia či násilia páchaného na ženách CEDAW dohovor ako taký nepokrýva. Táto téma sa 

stala súčasťou všeobecných odporúčaní, ktoré CEDAW výbor vydáva na základe článku 21 CEDAW 

dohovoru a prostredníctvom ktorých dokáže aj v priebehu rokov reflektovať vyvíjajúcu sa situáciu v oblasti 

ochrany práv žien a dievčat, ktoré predstavujú ohrozenú skupiny obyvateľstva celosvetovo. Téme násilia 

sa ako prvé venovalo všeobecné odporúčanie č. 19, ktoré bolo pomerne nedávno (2017) aktualizované 

prostredníctvom odporúčania č. 35 (OHCHR, 1996-2021). Jedno z posledných odporúčaní sa venuje aj 

téme klimatických zmien (United Nations, CEDAW/C/GC/37, 2018).  

3.1.1 OSN, CEDAW a COVID-19 

 Téme dopadov pandémie ochorenia COVID-19 sa OSN venovala už v prvej polovici roka 2020. 

V tomto období kancelária Vysokého komisára OSN pre ľudské práva vydala usmernenie okrem iného 

práve v kontexte ženských ľudských práv. Toto usmernenie obsahovalo už aj predstavenie dobrej praxe 

z rôznych štátov (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Apríl 2020). Nasledoval 

aj CEADAW výbor, ktorý sa tejto téme venoval rovnako už v apríli 2020 prostredníctvom dvoch 

dokumentov a to konkrétne prostredníctvom Výzvy na spoločný postup v čase pandémie COVID-19 a 
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Usmernenia k CEDAW a COVID-19 (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2020; 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2020-A). Okrem volaní po solidarite sa 

CEDAW výbor venoval upozorneniu na fakty, že ženy a dievčatá, ktoré dlhodobo predstavujú ohrozenú 

skupinu v spoločnosti sa vplyvom pandémie dostávajú do ešte väčšieho ohrozenia a preto by mali štáty 

ešte dôslednejšie implementovať svoje záväzky, ideálne v kontexte prístupu, ktorý je založený na právach 

(human rights based approach). Taktiež upozorňujú na problematiku viacnásobnej diskriminácie, ktorej 

ženy a dievčatá môžu čeliť v prípade ich príslušnosti k menšinám.  

 V rámci svojho usmernenia sa CEDAW výbor venoval deviatim špecifickým oblastiam, na ktoré 

chcel upriamiť. V prvom rade šlo o reflexiu nepomernosti dopadov COVID-19 pandémie práve na ženy, 

následne upozorňoval na fakt, že témy sexuálneho a reprodukčného zdravie žien patria do základných 

služieb, vyzýval k ochrane pred rodovo podmieneným násilím, žiadal, aby štáty zabezpečovali rovnú 

participáciu žien v rozhodovaní a pokračovanie vo vzdelávacom procese, poskytovali sociálnu 

a ekonomickú podporu ženám, pričom opatrenia by mali cielene adresovať nerovnosti, ktorým ženy čelia, 

zároveň vytvárať také opatrenia, ktoré cielia predovšetkým na znevýhodnené skupiny žien, zamerať sa 

a pokračovať v humanitárnych aktivitách a taktiež vyzval štáty, aby v kontexte pandémie zbierali vhodné 

dáta, vyhodnocovali ich a poznatky z nich aplikovali do svojich politík prostredníctvom tzv. evidence- 

based prístupu (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2020 -A).  

3.2 Európska únia 

 Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnôt Európskej únie už dlhodobo. Jej „korene“ siahajú 

až do obdobia Rímskych zmlúv (1957), ktoré sa však zameriavali na rovnosť žien a mužov v pracovnom 

prostredí. Tejto téme sa venuje aj Petö a Manners (2006), ktorí rovnako poukazujú na to, že pôvodné 

smerovanie tejto politiky na pôde EÚ bolo zamerané predovšetkým na trh práce a ekonomickú oblasť 

a toto nastavenie hovorilo o rovnosti pohlaví (sexes). V ďalšom období sa EÚ snažila využívať špecifické 

programy zamerané priamo na ženy ako jednotnú skupinu a taktiež využívala nástroje pozitívnej 

diskriminácie. Spoločne s rozvojom ďalších oblasti EÚ sa toto smerovanie preklopilo do politiky tzv.  

mainstreamingu (gender mainstreaming policy), ktorá však rovnako postupne odhalila problémy ako 

napríklad neschopnosť vnímať odlišnosti medzi ženami v podobe napr. rasy (Petö a Manners 2006). Táto 

skutočne krátka rekapitulácia nás privádza až do obdobia pandémie ochorenia COVID-19 (od roku 2020), 

kedy EÚ pomerne jasne formuluje svoje aktivity a ciele v tejto oblasti a to predovšetkým prostredníctvom 

svojich stratégií a plánovania na niekoľko rokov. Posledné dva strategické dokumenty v tejto oblasti boli 

na obdobie od 2016  do 2019 a následne od roku 2020 do roku 2025. Uvádzame oba dokumenty, pretože 



11 
 

prvý uvedený na obdobie od 2016 do 2019 predstavoval smerovanie EÚ v predmetnej oblasti krátko vpred 

pandémiou a ten druhý počas jej trvania.  

 Prvý uvedený dokument vychádzal zo situácie, ktorá bola zrejmá v roku 2015 a vzhľadom na tieto 

dáta reflektoval nasledujúce priority:  

„‣ zvýšenie účasti žien na trhu práce a rovnaká ekonomická nezávislosť žien a mužov; ‣ znižovanie 

rozdielov v odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch žien a mužov, a tým boj proti chudobe žien; ‣ 

presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi pri rozhodovaní; ‣ boj proti rodovo 

podmienenému násiliu a ochrana a podpora obetí; a ‣ presadzovanie rodovej rovnosti a práv žien 

na celom svete“ (Európska únia, 2016, s. 9).  

Medzi aktivity, ktoré EÚ mala v pláne vykonávať boli rôznorodé podporné programy, legislatívny kroky ale 

aj monitorovacie aktivity, ktoré vnímala v tomto období ako dôležité v oblasti napr. rodovo 

podmieneného násilia (Europska únia, 2016).1 

 Aktuálna a od roku 2020 platná stratégia v týchto záujmoch chce pokračovať, avšak na prvé miesto 

sa už dostáva téma rodovo podmieneného násilia a stereotypov a nahrádza tak tému ekonomickú, 

zameranú na prosperitu hospodárstva a trh práce. Táto téma je aj naďalej súčasťou stratégie ale až na 

druhom mieste.  Následne sa EÚ, resp. európska komisia chce zamerať na zvyšovanie rovnosti vo vedúcich 

pozíciách, presadzovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) a intersekcionalitu vo svojich 

politikách, zvyšovať financovanie v tejto oblasti a v neposlednom rade prenášať všetky tieto svoje hodnoty 

aj za hranice EÚ. Za najvhodnejší nástroj implementácie tejto stratégie s EÚ zvolila tzv. dvojitý prístup, 

pričom  

„prvý sa zameriava na opatrenia zacielené na dosiahnutie rodovej rovnosti a druhý na 

intenzívnejšie uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. Komisia posilní uplatňovanie hľadiska 

rodovej rovnosti systematickým začleňovaním rodovej perspektívy do všetkých fáz tvorby politiky 

vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky EÚ. Základnou zásadou, ktorá sa bude pri 

vykonávaní stratégie uplatňovať, bude využívanie tzv. prierezového charakteru (intersekcionality) 

– t. j. kombinácie rodu s inými osobnými charakteristikami alebo identitami a toho, ako táto 

kombinácia prispieva ku konkrétnym skúsenostiam s diskrimináciou“ (Európska komisia, 2020, s. 

2) 

 
1 Pre viac informácií o vývoji, implementácii a pokrokoch do roku 2019 pozri https://what-europe-does-for-
me.eu/data/pdf/focus/focus10_en.pdf  
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3.4 Slovenská republika 

Pri posudzovaní politiky rodovej rovnosti, s ktorou je úzko prepojená aj téma násilia páchaného 

na ženách, je dôležité zohľadniť aj nastavenie politiky na národnej úrovni. Toto nastavenie môže byť 

ovplyvnené práve medzinárodnými štandardami a záväzkami, no považujem za dôležité ho explicitne 

popísať ako jeden z východiskových rámcov pre to, ako by politika mala vyzerať, respektíve aká by mala 

byť jej implementácia. V tejto časti som vychádzala priamo zo strategických dokumentov Slovenskej 

republiky, ktoré boli platné v skúmanom období (prvá a čiastočne druhá vlna pandémie COVID-19 na 

Slovensku), resp. reprezentuje nastavenie politík v predmetnej oblasti v špecifickom období. Za takýto 

strategický dokument môžeme považovať Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti v Slovenskej republike 

a Akčný plán rodovej rovnosti, oba na roky 2014 – 2019.  Zároveň je Slovenská republika viazaná svojím 

členstvom v medzinárodných organizáciách ako aj ratifikáciou špecifických, medzinárodných 

dokumentov, ktoré sa danou oblasťou zaoberajú. V tomto prípade ide predovšetkým o členstvo v OSN 

a ratifikáciu CEDAW dohovoru (1979 resp. 1981) ako aj jeho Opčného protokolu (1999 resp. 2000). 

Záväzky plynúce z tohto dokumentu rozoberám v časti 3.1 Organizácia Spojených národov. V kontexte 

Slovenska je potrebné zdôrazniť, že sme oba tieto dokumenty ratifikovali, čím sa stali pre nás právne 

záväzné a CEDAW dohovor, ako medzinárodná, ľudskoprávna zmluva má prednosť pred národnou 

legislatívou, okrem Ústavy Slovenskej republiky a musí byť rešpektovaná pokiaľ prináša vyšší stupeň 

ochrany než národná legislatíva (Pániková, Pavlíčková, 2014).  Vo všeobecnosti Slovenská republika vďaka 

CEDAW dohovoru má záväzky, ktoré by mala implementovať na národnú úroveň, no výraznejšia aktivita 

sa odohrávala v kontexte vstupu Slovenska do Európskej únie, ktorý priniesol nutnosť prenášať európsku 

legislatívu práve na národnú úroveň (European Institute for Gender equality, 2021). 

Vychádzajúc zo stratégie pre roky 2014-2019 na Slovensku hrá veľmi dôležitú úlohu tzv. duálny 

prístup, ktorý znamená, že preferujeme „uplatňovanie rodového hľadiska ako prierezového princípu, 

ktorý znamená, že všetky politiky a opatrenia majú brať do úvahy možné rodové rozdiely a integrovať 

opatrenia na ich vyrovnávanie; [a zároveň je presadzovaná] špecifická podpora žien resp. mužov v oblasti, 

kde sú zjavné znevýhodnenia určitých skupín žien resp. mužov[...] (Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, 2014, s. 6). Taktiež táto stratégia hovorí o politike rodovej rovnosti predovšetkým 

prostredníctvom ukotvenia v Ústave krajiny a vybraných zákonoch ako napr. v antidiskriminačnom zákone 

či rovnako tak zákonníku práce (ibid).  
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4 Metodológia 

 Cieľom predmetného výstupu projektu bolo zistiť, akým spôsobom bola Slovenská republika 

schopná presadzovať špecifiká sociálnych politík počas riešenia pandémie COVID – 19. Mnohé opatrenia 

totiž mohli obmedziť alebo iným spôsobom ovplyvniť ľudské práva jednotlivcov a jednotlivkýň, no štát má 

zodpovednosť svojich obyvateľov a obyvateľky chrániť a zavádzať také opatrenia, ktoré ľudské práva 

podporujú a presadzujú.  

Tento policy paper sa zameriava primárne na oblasť politiky rodovej rovnosti ako takej či špecificky 

na oblasť domáceho násilia či násilia páchaného na ženách. Jeho základ je postavený na tvrdení, že 

Slovenská republika je viazaná mnohými medzinárodnými či regionálnymi záväzkami, ktoré je povinná 

napĺňať a ktorým sme sa venovali v predchádzajúcej časti. Zároveň má vytvorený vlastný rámec na 

implementovanie predmetnej politiky na národnej úrovni. Práve tieto prvky predstavujú základné piliere 

nasledujúcej analýzy.  

Tento výstup kombinuje analýzu viacerých protipandemických opatrení ako aj aktivít Slovenskej 

republiky v špecifickom období boja proti pandémii ochorenia COVID-19. Bolo analyzovaných viacero 

dokumentov rôznorodého charakteru od zápisov zo stretnutí z Rada vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Ďalej aj Rada vlády) respektíve Výboru pre rodovú rovnosť (ďalej 

aj Výbor) tejto Rady, cez legislatívne opatrenia prijaté na pôde Národnej rady Slovenskej republiky z dielne 

časti vlády Slovenskej republiky až po odpovede na žiadosti o informácie. Výstup projektu reflektuje 

obdobie prvej a čiastočne druhej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku. To predstavuje obdobie od 

marca 2020 do decembra 2020.  

V prípade Rady vlády šlo o analýzu záznamu z jedného stretnutia Rady vlády, ktoré sa uskutočnilo 

02. októbra 2020 (38.  zasadnutie Rady vlády).  V prípade Výboru šlo taktiež o jedno zasadnutie, ktoré sa 

v roku 2020 uskutočnilo 01. decembra (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2020).  V prípade 

žiadostí o informácie boli zaslané dve žiadosti ako to konkrétne voči Ministerstvu práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (ďalej aj MPSVaR SR; Príloha A), ktoré predstavuje gestora pre túto tému a zároveň sa na ňom 

nachádza Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Taktiež bol prostredníctvom žiadosti 

o informácie oslovený Inštitút pre výskum práce a rodiny (Príloha B) pod ktorým funguje aj Koordinačno-

metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (Zastavmenasilie, 2021). V týchto žiadostiach 

o informáciu som sa zameriavala predovšetkým na tému ich aktivít do augusta 2021, no pri odpovediach 

som sa zamerala na aktivity počas obdobia prvej a čiastočne druhej vlny pandémie (rok 2020) v oblasti 

rodovej rovnosti a násilia na ženách resp. domáceho násilia.  
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Posledným analyzovaným prvkom bola prijatá legislatíva. V tomto prípade bolo za obdobie od 

marca 2020 do decembra 2020 obrovské množstvo legislatívnych či iných aktov, ktoré upravovali 

správanie sa osôb na Slovensku počas pandémie. Z rozsahových dôvodov som ich obmedzila na opatrenia 

výhradne z rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý predstavuje gestora témy 

rodovej rovnosti a do portfólia tohto rezortu spadajú aj mnohé oblasti, ktoré výrazne pandémia COVID-

19 mohla ovplyvniť v kontexte rodovej (ne)rovnosti. Celkovo som teda prechádzala 22 návrhov zákona.  

V tomto prípade bol inšpiráciou pre skúmanie tejto politiky v kontexte pandémie COVID-19 

analytický model politiky rodovej rovnosti od Engeli a Mazur (2018, s. 114), ktoré znázorňujú rodovú 

rovnosť ako výsledok aktivít založených na implementačných nástrojoch a procesoch danej politiky. 

V uvedených dokumentoch som teda vyhľadávala zmienku a reflexiu gender maintreamingu ako nosného 

prvku politiky rodovej rovnosti na Slovensku, zároveň bola hľadaná reflexia na možné dopady na oblasť 

rodovej rovnosti, ktorá by dokazovala, že štát si uvedomuje túto problematiku a svoju zodpovednosť v nej 

ako aj snaha o vyrovnávacie opatrenia týchto nerovností. Taktiež boli volené len tie prípady, ktoré 

explicitne súviseli s obdobím pandémie COVID-19 a riešením jej dopadov. Taktiež boli hľadané akékoľvek 

reflexie na medzinárodné štandardy vyplývajúce z CEDAW dohovoru, ktorý je pre túto analýzu nosným 

dokumentom.  

Je dôležité upozorniť resp. spomenúť, že vláda Slovenskej republiky v apríli 2021 schválila novú 

Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2027 

a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027. Tieto dokumenty reflektujú 

dopady pandémie na skúmanú oblasť, avšak neboli predmetom skúmania v tejto analýze a ani 

nerámcovali politiku Slovenskej republiky v predmetnom období. Táto analýza sa venuje zodpovednosti 

štátu napĺňať svoje záväzky v oblasti ochrany práv, resp. v oblasti špecifickej politiky a túto povinnosť mala 

a má Slovenská  republika nepretržite a mala byť zohľadnená pri všetkých krokoch, ktoré počas pandémie 

SR vykonala. Taktiež v danom období už existovali výzvy napr. z pôdy OSN, ktoré upozorňovali na 

negatívne dopady pandémie ochorenia COVID- 19 na oblasť rodovej rovnosti, dokonca s explicitným 

dôrazom na rodovo podmienené násilie.  

Taktiež je potrebné spomenúť, že výsledky sú založené na analýze len vybraných dokumentov 

a aktivít, ktoré pôsobia najrelevantnejšie. Rovnakým spôsobom by však bolo možné analyzovať výstupy 

všetkých rezortov, vrátane poslaneckých návrhov opatrení, ktoré boli schválené. Zodpovednosť 

ochraňovať má totiž celý štát, všetky jeho súčasti.  
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5 Výsledky a diskusia 

V prípade analýzy 38. zasadnutia Rady vlády sa už v programe dali identifikovať potenciálne 

relevantné body pre túto analýzu. Išlo o body, ktoré sa venovali témam rodovej rovnosti, právam žien či 

samotnej pandémii COVID-19. Šlo o body č. 3, 4 a 7. Bod č. 3 sa venoval téme sprísňovania interrupcií na 

Slovensku, bod č. 4 sa venoval téme podpory rodín a detí a nakoniec bod č. 7 sa explicitne venoval téme 

dopadov opatrení proti šíreniu COVID-19 na ľudské práva. Bod č. 3 sa však následne ukázal ako 

nerelevantný, pretože nebol  kontexte samotnej pandémie. Podobná situácia nastala aj v bode č. 4, kde 

síce zmienka o pandémii bola avšak len v negatívnom zmysle. Práve z dôvodu opatrení proti šíreniu 

COVID-19 došlo k problémom pri stretávaní sa Výboru pre rodovú rovnosť, čo mohlo mať dopad na 

pripomienkovanie uvedenej legislatívy ako aj ďalších aktivít v oblasti rodovej rovnosti. Posledný 

relevantný bod sa týkal explicitne dopadov opatrení proti šíreniu COVID-19 na ľudské práva. Explicitne, na 

základe zápisu, nebola spomenutá žiadna oblasť, ktorá by sa týkala tém ženských práv, rodovej rovnosti 

či rodovo podmieneného násilia, no práve v kontexte prístupu k zdravotnej starostlivosti je možné, že 

predkladateľka tohto bodu, ktorou bola verejná ochrankyňa práv, mala na mysli aj oblasť napr. prístupu 

žien k bezpečným interrupciám, ktorým sa venovala už skôr v roku 2020 (Verejný ochranca práv, 2020). 

Rada vlády prejedávala aj aj návrh novely zákona o obetiach trestných činov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z.z. a ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov. Hoci to zo samotného zápisu nevyplýva, táto novela je reakciou aj na situáciu, ktorú spôsobila 

pandémia COVID-19, čo vyplýva z jeho dôvodovej správy. Zo zápisu Rady vlády však opäť explicitne 

nevyplýva prepojenie COVID-19 pandémie a potreby reflektovania témy zvyšujúceho sa domáceho násilia 

v legislatíve.2  

Situácia v prípade zasadania Výboru pre rodovú rovnosť bola ovplyvnená práve nepriaznivou 

situáciou v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zo zápisu nevyplýva, že by sa Výbor venoval téme rodovej 

rovnosti či právam žien práve v kontexte pandémie. Stretnutie malo výhradne informatívny charakter na 

čo zápis zo stretnutia upozorňuje hneď v úvode.  

Prijaté legislatívne návrhy Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR v skúmanom období boli 

celkovo v počte 22 návrhov. Po preskúmaní sa viaceré z týchto návrhov ukázali ako nerelevantné, pretože 

neriešili konkrétne opatrenia prípadne riešili administratívne záležitosti alebo neboli vydané v kontexte 

 
2 Návrh zákona bol predložený do NRSR v decembri 2020 a schválený až v roku 2021. Zároveň pochádza 
z Ministerstva spravodlivosti SR (K NRSR, 2004-2021), čím jednak časovo a zároveň pôsobnosť nespadá do 
zvoleného rámca. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8061  
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pandémie ochorenia COVID-19. No boli medzi nimi aj také, ktoré mohli mať pozitívne dopady na oblasť 

rodovej rovnosti v kontexte s pandémiou COVID-19.  

Hneď prvý návrh v skúmanom období bol Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Hoci z dôvodových správ vyplýva, že jeho cieľom je riešiť dopady pandemickej krízy a potenciálne 

by mohol práve tento návrh reflektovať nerovné postavenie žien v spoločnosti a fakt, že sú to práve ženy, 

ktoré sa častejšie ocitajú v úlohe poskytovateliek opatery, z analýzy sociálnych vplyvov, ktorá bola 

predložená spolu s návrhom plynie, že uvedený zákon nehrá rolu v oblasti rodovej rovnosti ani významný 

dopad na niektorú z ohrozených skupín obyvateľstva. Podobná situácia nastáva aj v prípade ďalšieho 

návrhu zákona  - Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Opäť ide o návrh, ktorý sa zameriava na 

dopady pandémie COVID-19 v oblasti trhu práce, opäť by sme v jeho usmerneniach mohli nájsť pozitívne 

dopady na ženy, ktoré pandemická kríza zasahuje vo výraznejšie miere, no štát to tak nevidí a daný zákon 

neoznačuje ako prospešný pre ohrozenú skupinu obyvateľstva – ženy ani ako prospešný pre oblasť rodovej 

rovnosti (údaje vyplývajúce z analýzy sociálnych vplyvov). Priam identická situácia sa objavuje aj pri 

Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov. Aj tento návrh reflektuje situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 a tému starostlivosti o deti 

v čase karantény či zatvorenia školských zariadení, ktorá mohla byť častejšie úlohou žien. Opäť však 

analýza sociálnych vplyvov neidentifikuje prepojenie na oblasť rodovej rovnosti. Zo všetkých 22 návrhov 

zákona, ktoré sú v tomto období evidované na portáli Národnej rady Slovenskej republiky len jeden uvádza 

presah na oblasť rodovej rovnosti. Ide o zákon, ktorý sa venuje dotačnej schéme Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny a nebol iniciovaný v kontexte pandémie COVID-19, preto nie je relevantný.  

Poslednými zdrojmi dát o situácii v skúmanom období sú odpovede na žiadosti o informácie 

a práve vzhľadom na uvedené zistenia z návrhov zákonov, ich dôvodových správ a taktiež analýz 

sociálnych vplyvov pôsobí prekvapujúco odpoveď Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Podľa tejto 

odpovede „žiadne opatrenia neboli prijaté priamo zamerané na zmierňovanie dopadov COVID 19 na ženy 

a dievčatá, viaceré z nich sa žien disproporčne týkajú“ (odpoveď na žiadosť o informácie, Zálesňáková, 

2021). Dosah niektorých opatrení na ohrozené skupiny obyvateľstva, vrátane žien, je možné vnímať v ich 

obsahu avšak z uvedených doplňujúcich materiálov môže vzniknúť dojem, že samotný predkladateľ 

návrhov a gestor témy rodovej rovnosti na Slovensku to tak nevidí. Z tohto pohľadu teda môžeme 

povedať, že v legislatívnej rovine z pohľadu MPSVaR SR nebolo urobené s cieľom znížiť negatívne dopady 
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pandémie na ženy nič. Doplňujúce aktivity, ktoré rovnako zohrávajú dôležitú úlohu v presadzovaní rodovej 

rovnosti boli aj MPSVaR SR prezentované predovšetkým ako úloha Inštitútu pre výskum práce a rodiny, 

ktorému som adresovala druhú žiadosť o informácie (odpoveď na žiadosť o informácie, Ličková, 2021) Tá 

počas monitorovaného obdobia ale aj v období po ňom vyvíjala mnohé aktivity, ktoré obsahovali 

prepojenie tém rodovej rovnosti resp. násilia a pandémie COVID-19. Zaujímavou publikáciou v tomto 

kontexte je Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie na ženách od autorky Zuzany 

Očenášovej (2021). Tá podrobne sleduje práve tému domáceho násilia a vplyv opatrení na túto 

problematiku. Bohužiaľ, podobne ako pri všeobecnom ponímaní rodovej rovnosti aj tu autorka konštatuje 

nedostatočnú reakciu štátu na tento vznikajúci a pretrvávajúci problém. V prípade legislatívy Inštitút pre 

výskum práce a rodiny uvádza spoluprácu len na návrhu zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, 

ktorý sme spomínali pri analýze zápisu zo zasadnutia Rady vlády a ktorý nie je relevantný pre túto analýzu.  

6 Závery a odporúčania 

 Z dokumentov, ktorým sa Slovenská republika venovala už počas pandémie a ktoré neskôr boli 

schválené, vyplýva, že si je vedomá dopadov COVID-19 pandémie na oblasti rodovej rovnosti ako aj na 

oblasť násilia páchaného na ženách. Tieto oblasti sú reflektované v nových materiáloch, ktoré boli 

pôvodne pripravované na roky 2020-2025, no následne prijaté na roky 2021 - 20273 a ktoré majú 

predstavovať rámec politiky na uvedené obdobie. Rovnako tak je viditeľná táto aktivita aj prostredníctvom 

svojich štátnych príspevkových organizácii, akou je aj Inštitút pre výskum práce a rodiny. Tu, na základe 

žiadostí o informácie môžeme povedať, že boli vynaložené aktivity rôzneho druhu, ktoré mali a majú za 

cieľ reflektovať problematiku rodovej rovnosti ako aj násilia páchaného na ženách v kontexte pandémie 

ochorenia COVID-19 a zároveň v súlade s medzinárodnými štandardami. Zároveň táto organizácia 

spolupracovala na už spomínaných strategických materiáloch pre oblasť rodovej rovnosti. Ich napĺňanie 

však na teraz zostáva otázne a bude možné ich posudzovať až s odstupom času.  

Omnoho problematickejšia sa javí táto problematika v oblasti tvorby legislatívy a implementácie 

dôsledných opatrení. Pôvodným predpokladom pred samotnou analýzou bolo, že štát nebude vôbec vo 

svojej legislatíve reflektovať problematiku rodovej rovnosti prípadne nebudú existovať opatrenia, ktoré 

by mohli negatívne dopady pandémie na ženy či dievčatá zmierňovať. Takéto opatrenia však je možné 

 
3  Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2027 a 
Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027. Materiál dostupný na: 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25845/1?fbclid=IwAR0LIQps8HiHGNvgXtAiEj3pBaysrvo83mnnencO6Fz_aDs
zDwX_zA7FEAE 
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v skúmanom období nájsť4, no zo skúmaných dát sa ukazuje, že samotná Slovenská republika tak tieto 

opatrenia nevníma. Ako pomerne jasnými odporúčaniami sa preto ponúkajú: 

§ dôsledné nasledovanie a implementácia medzinárodných štandardov a záväzkov krajiny 

prierezovo, do všetkých oblastí;  

§ dôsledná implementácia vlastných princípov politiky rodovej rovnosti, ktorá obsahuje aj tzv. 

gender mainstreaming (prierezové uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých politikách 

a aktivitách); 

§ cielené a dôsledne vyhodnocovanie dopadov opatrení v kontexte ľudských práv;  

§ dôsledné vnímanie presahov vlastných opatrení na jednotlivé oblasti, menovite v tomto prípade 

práva žien a rodovú rovnosť; 

§  
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Príloha A: Žiadosť o informácie – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - znenie 

Mgr. Michaela Dénešová, J. G. Tajovského 2211/8, Zvolen, 96001  
         

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej Republiky 

       Špitálska 4, 6, 8, 
       827 15 Bratislava 
  
  
          

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  (ďalej len „zákon č. 
211/2000 Z.z.“) 

Dobrý deň, 

s poukazom na ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. si vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie 
nasledovných informácií za obdobie od 1.3.2020 do 31.08.2021 vrátane: 

a) Súhrn aktivít, ktoré smerovali k riešeniu zhoršenej situácie v oblasti rodovej politiky, rodovej 
rovnosti či špecificky zhoršeniu situácie v oblasti domáceho násilia.  

b) Akým spôsobom MPSVaR SR reflektovala opatrenia smerujúce k obmedzeniu práv obyvateľov 
a obyvateliek SR, špecificky v sociálnej oblasti?  

c) Vznesené pripomienky proti navrhovaným opatreniem, ktoré mohli ovplyvniť rodovú politiku či 
situáciu v oblasti domáceho násilia.  

d) Zoznam aktivít alebo iniciatív, ktoré MPSVaR vykonal za účelom zmierňovania dopadov pandémie 
COVID-19 na oblasti sociálnych politík, špecificky politík rodovej rovnosti či špecifickej oblasti 
domáceho násilia. Zoznam aktivít aj s časovým harmonogramom. 

e) Zoznam aktivít, ktoré v čase pandémie smerovali k napĺňaniu medzinárodných štandardov 
a záväzkov v oblasti rodovej politiky, politiky rovnosti či oblasti ochrany pred domácim násilím.  

f) Zoznam aktivít, ktoré v uvedenom čase pandémie smerovali k napĺňaniu národných cieľov 
v oblasti rodovej politiky, politiky rovnosti či cieľov v oblasti ochrany pred domácim násilím. 

V súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. žiadame o priame sprístupnenie informácií. Informácie 
žiadame sprístupniť formou elektronickej pošty na adresu: michaela.denesova@fses.uniba.sk   

V prípade otázok ma prosím kontaktujte na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.      

 S pozdravom 

Mgr. Michaela Dénešová 
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Príloha B: Žiadosť o informácie – Inštitút pre výskum práce a rodiny – znenie 

Mgr. Michaela Dénešová, J. G. Tajovského 2211/8, Zvolen, 96001  
         

Inštitút pre výskum práce a rodiny 

Špitálska 25, 27 

812 41 Bratislava 

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  (ďalej len „zákon č. 

211/2000 Z.z.“) 

Dobrý deň, 

s poukazom na ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. si vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie 
nasledovných informácií za obdobie od 1.3.2020 do 31.08.2021 vrátane: 

a) Akým spôsobom sa IVPR venoval dopadom pandémie COVID-19 na oblasť pracovného 
a rodinného života osôb na Slovensku? Kto tieto prípadné aktivity inicioval a za akým účelom? 

b) Akým spôsobom boli alebo budú využité prípadné výstupy IVPR z uvedenej oblasti v bode a?  
c) Akým spôsobom sa IVPR venoval dopadom pandémie COVID-19 na oblasť odstraňovania rodovej 

diskriminácie na Slovensku? Kto tieto prípadné aktivity inicioval a za akým účelom? 
d) Akým spôsobom boli alebo budú využité prípadné výstupy IVPR z uvedenej oblasti v bode c?  
e) Akým spôsobom sa IVPR špecificky venoval prepojeniu tém COVID-19 a domáce, rodovo 

podmienené násilie? Kto tieto aktivity inicioval a za akým účelom? 
f) Akým spôsobom boli alebo budú využité prípadné výstupy z uvedenej oblasti v bode e?  
g) Štatistické dátá porovnávajúce počet kontaktov na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie v 

porovnaní s obdobím pred pandémiou COVID-19 (obdobie od 1.8. 2019 do 29.02. 2020 a následne 
od 01. 03. 2020 do 31. 08. 2021). 

h) Aké aktivity IVPR realizoval za účelom upozornenia na zmeny v oblasti pracovného, rodinného 
života, v oblasti rodovej diskriminácie či v oblasti násilia, špecificky rodovo podmieneného násilia 
alebo domáceho násilia, ktoré mohli nastať pod vlyvom pandémie COVID-19 a vplyvom opatrení, 
ktoré boli prijaté s cieľom boja proti tejto pandémii?  

V súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. žiadame o priame sprístupnenie informácií. Informácie 
žiadame sprístupniť formou elektronickej pošty na adresu: michaela.denesova@fses.uniba.sk   

V prípade otázok ma prosím kontaktujte na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.      

 S pozdravom 

Mgr. Michaela Dénešová 


