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Čo v skutočnosti zahŕňa dosiahnutie  
rovnováhy medzi Vaším pracovným  
životom a Vaším súkromným životom?
Niekedy si život proste vyžaduje príliš mnoho. Viac než občas, a dokonca, pretože 
napodobňovaný model, ktorého sme v súčasnosti priam otrokmi, ovplyvňuje kaž-
dého, po celý čas, bez ohľadu na to, kde žije alebo pracuje a aký by jeho sociálny 
status mohol byť.

Hovorí sa, že máme iba jeden život, ale to nemusí byť striktne pravda: máme svoj 
súkromný život, náš pracovný život a - pokiaľ máme šťastie - aj náš spoločenský 
život. Niektorí ľudia dokonca žijú životy iných ľudí, napríklad pokiaľ sa starajú o prí-
buzných so zvláštnymi potrebami. Ale akokoľvek počítame, máme vždy iba 24 hodín 
denne na žitie svojich životov.

Tak ako si teda s tým poradiť?

Ako máme žiť náš vlastný život, aby v ňom bol priestor aj na všetky tieto ostatné životy?

Ako si máme poradiť s výzvami, ktoré nám moderný svet hádže pod nohy, a zároveň 
si nájsť čas na nás samotných?

Ako máme spĺňať očakávania spoločnosti a zvládať nevyhnutné aspekty denného života 
bez toho, aby sme ten jeden život, ktorý máme, nemuseli roztrieštiť na milión kúskov?

Ako máme nájsť čas na odpočinok a odstránenie napätia, keď celých 24 hodín nášho 
dňa strávime inými činnosťami?

Najchytrejšie mozgy v Európe hľadali odpovede na tieto otázky - a na naše prekva-
penie, začali ich nachádzať. Oficiálne je to známe ako „dosiahnutie rovnováhy medzi 
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prácou a súkromím“, ale navzdory použitému slangovému výrazu je dosahovanie 
rovnováhy medzi pracovným životom a súkromným životom výrazne efektívnejšie 
pri zaistení toho, aby sa nikto len tak bezhlavo nehnal dostihovou dráhou života.

Všetci za jedného a jeden za všetkých

Každý z nás vedie svoj vlastný samostatný život, ale ako spoločnosť žijeme naše 
životy spoločne. A čím viac vyrovnané naše profesionálne a súkromné životy sú, tým 
lepšie je na tom spoločnosť ako celok. Je to priama úmera, ktorá je úplnou samozrej-
mosťou, ale je dôležitá pre všetkých z nás.

Rovnováha v pracovnom a súkromnom živote znamená absenciu nezlučiteľných 
požiadaviek a konflikt medzi týmito dvoma kľúčovými sférami. Bez ohľadu na to, 
koľko toho máte „na tanieri“ v práci, Vaša rodina Vás stále potrebuje, a naopak. 
Dosiahnutie tejto rovnováhy má na nás zásadnejší dopad, než si väčšina ľudí uve-
domuje: ako naše psychické, tak aj fyzické zdravie závisí priamo od toho, či a ako 
synchronizujeme rôzne aspekty nášho života.

Pomoc je bližšie, než by ste si mysleli
V našom svete 21. storočia nikto nechce čeliť svojim problémom sám. Ľudia a ich 
problémy sú - bez toho, aby sme to museli zdôrazňovať - veľmi odlišné, či už je pre 
niekoho jeho práca príliš, alebo má niekoľko zamestnaní, aby sa uživil, alebo sa stará 
o blízkeho so zvláštnymi potrebami alebo hľadá dostatok času pre seba a svoje deti.

Ale všetky tieto problémy majú niečo spoločné: nepoznajú žiadne hranice z hľadiska 
veku a pohlavia a môžu ovplyvniť každého. A všetky príliš často v nesprávny čas a 
keď ich najmenej čakáme.

Zbohom, stredovek!

Ešte relatívne nedávno, či sa Vám to páči alebo nie, museli ľudia čeliť svojim prob-
lémom sami. Existovalo veľmi veľa prípadov, kedy človek žil pre seba a o ostatné sa 
nestaral; bezhlavá súťaž, v ktorej ten, kto zaostal, musel sám vyriešiť, ako sa dostane 
cez cieľovú čiaru za predpokladu, že ju vôbec niekedy dosiahne.

Dnes už sú našťastie spoločnosti v Európe povinné pomôcť tým, ktorí to potrebujú. 
Nie sú to iba prázdne slová, ale: táto povinnosť je zahrnutá v zákone Európskej Únie 
a jej členské štáty sa ňou musia riadiť.
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Mnoho ľudí nevie o tom, že spoločnosť je viazaná povinnosťou pomáhať ľuďom 
dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a súkromím. Predsa len, spoločnosť ste Vy, Vaša 
rodina, Váš šéf a Vaši kolegovia, miestna samospráva, ktorej platíte dane a legisla-
tívna ochrana, ktorú štát ponúka. To je dôvod, prečo je dôležité poznať svoje práva a 
byť informovaný o službách, ktoré Vám spoločnosť musí poskytovať pri dosahovaní 
rovnováhy medzi Vašou prácou a Vašim súkromným životom.

Tri veci, o ktorých musíte vedieť hneď teraz
Hovorte s ľuďmi

Ak je pre Vás náročné zachovať si rovnováhu medzi Vašim pracovným a súkrom-
ným životom, požiadajte o pomoc. Každý má odlišné problémy, ale my všetci máme 
právo hľadať pre nich riešenie.

Porozmýšľajte o tom, akým najväčším problémom čelíte, a hovorte o nich: s Vašou 
rodinou, s Vašimi priateľmi, s Vašim nadriadeným, s Vašimi kolegami, s orgánmi 
Vašej miestnej samosprávy.

Ak čelíte zásadným ťažkostiam, pomoc je po ruke. Orgány Vašej miestnej samosprávy 
sú povinné Vám poradiť a poskytnúť Vám informácie o pomoci, ktorá je dostupná. 
Váš zamestnávateľ je povinný navrhnúť riešenia Vašej krízy. Škôlky sú povinné Vám 
pomôcť aj v prípade, že sú plné a nemôžu Vaše dieťa prijať.

Keď Vám spoločnosť ponúka pomocnú ruku, prijmite ju. Najdôležitejšia vec je hovo-
riť - ak komunikujete, zdieľaný problém a stáva polovičným problémom.

Poznajte svoje práva

Nemusíte poznať svoje práva, ale to neznamená, že sa na Vás nevzťahujú. Oboz-
námte sa s nimi. Tu znova pomôže komunikácia: oslovte profesionálov, aby ste zis-
tili, aké podporné opatrenia sú pre Vás dostupné pre dosiahnutie rovnováhy medzi 
prácou a súkromím. Môže Vás zaskočiť, ako ľahko sa môže ukázať riešenie Vášho 
problému, ktorý sa inak zdá neprekonateľný.

Poznanie Vašich práv by mohlo byť prvým krokom k tomu, aby ste prekonali 
zásadné prekážky.

Verte spoločnosti, ale myslite na seba
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Efektívne opatrenia, ktoré pokryjú celú podstatu, môžu byť neoceniteľné v oblasti 
dosiahnutia rovnováhy medzi prácou a súkromím. Komunikácia o Vašich problé-
moch a poznanie Vašich práv Vám zjednodušia život a v niektorých prípadoch Vám 
umožnia ho konečne žiť naplno - pre mnoho rodín existuje taký nesúlad medzi súk-
romnou a profesionálnou existenciou ľudí, že sa pod tým skrýva Život s veľkým „Ž“.

Zároveň je dôležité pochopiť, že vyriešenie jedného problému môže viesť k riešeniu 
ďalšieho.

Napríklad, máte plné právo odísť z práce, ale dlhodobý efekt tohto činu môže mať 
katastrofálny vplyv na Vaše vzťahy s Vašou rodinou, Váš budúci dôchodok a ďalšie 
faktory. Pri zvážení podporných opatrení, ktoré máte k dispozícii, myslite na to, ako 
ich najlepšie využiť, aby Vám pomohli riešiť Vaše problémy.
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Viď taktiež: 
Odporúčania pre ľudí, ktorí sa starajú o členov rodiny 

Odporúčania pre pracovné kolektívy 

Odporúčania pre zamestnávateľov 

Odporúčania pre zmluvných partnerov 

Odporúčania pre miestne orgány 

Odporúčania pre školy a materské škôlky 

Odporúčania pre politikov a tých, ktorí politiku tvoria 

Za slovami sa skrýva celá škála  
praktických príležitostí
Nariadenie EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré vošlo 
do platnosti v roku 2022, je navrhnuté tak, aby zapojilo viac žien do pracovného 
procesu, podporilo mužov, aby využívali rodinné voľno a aby sa využívali flexibilné 
pracovné možnosti a aby každý mal šancu získať podporu v prípade starostlivosti o 
blízkych, ktorí vyžadujú zvláštnu starostlivosť.

Za týmito príjemnými slovami sa skrýva široká škála príležitostí s potenciálom výraz-
ného ovplyvnenia. Je dôležité ich vyhľadať - a môžete tak učiniť komunikáciou s ľuďmi, 
poznaním svojich práv a premýšľaním o tom, ako si poradiť so svojimi problémami.



7
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

ODPORÚČANIA PRE ĽUDÍ, KTORÍ SA STARAJÚ  
O ČLENOV RODINY
Malé deti a seniori potrebujú pomoc a podporu od svojej rodiny. Každého z nás 
môže zasiahnuť vážna choroba alebo úraz. To môže znamenať, že niekto z rodiny 
musí zanechať svoje štúdium alebo prácu, ale nemusí to tak skutočne byť.

Vedzte, že na dosiahnutie tohto cieľa máte rôzne práva, takže nemusíte prestať pra-
covať, aby ste sa starali o člena rodiny.

Môžete mať nárok čerpať dni voľna navyše, aby ste sa mohli starať o milovanú osobu. 
Ak to nestačí, môžete prebrať svoje možnosti so zamestnávateľom, napr. o krátkom 
neplatenom voľne alebo časovo flexibilnejšej organizácii Vašej práce. Je dôležité si 
uvedomiť, že nemusíte prestať pracovať z dôvodu, že člen Vašej rodiny vyžaduje sta-
rostlivosť. 

Ak požiadate svojho zamestnávateľa o možnosť zmeniť Váš pracovný harmonogram 
alebo vziať si neplatené voľno či pracovať na čiastočný úväzok, aby ste splnili rodinné 
záväzky, Váš zamestnávateľ musí zvážiť Vaše návrhy a poskytnúť Vám vysvetlenie, 
ak povaha Vašej práce neumožňuje tieto zmeny. Zamestnávateľ Vám taktiež musí 
ponúknuť iné alternatívy - najlepšie je nájsť riešenia spoločne. 

Vedzte, že Vás ostatní kolegovia v práci nemôžu znevažovať napríklad z dôvodu, že 
pracujete na čiastočný úväzok, aby ste sa starali o člena rodiny. Neznamená to, že 
ste menej hodnotným zamestnancom. Povinnosťou zamestnávateľa je zorganizovať 
Vašu prácu takým spôsobom, aby Vaše úlohy boli rozdelené medzi ostatných pra-
covníkov spravodlivo a za spravodlivú odmenu. 
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Pokiaľ si Vás zamestnávateľ odmietne vypočuť alebo Vás znevýhodňuje iba z dôvodu, 
že máte rodinné povinnosti, môže sa to v určitých prípadoch považovať za diskrimi-
náciu. V tomto prípade požiadajte Komisára pre rovnosť o radu a pomoc. 

Je tiež užitočné myslieť na zmeny v spôsobe, akým si organizujete svoju prácu z dlho-
dobého hľadiska. Napríklad, je možné zapojiť ďalších členov rodiny, takže celá ťarcha 
starostlivosti potom neleží na jednom človeku, ktorý následne nemusí tráviť príliš 
mnoho času mimo práce? Je možné nájsť lepšie riešenie v spolupráci s miestnymi 
orgánmi tak, aby bremeno starostlivosti o člena rodiny bolo zdieľané v spoločnosti? 
Aký dlhý je čas, za ktorý je zníženie mzdy, napr. v prípade dočasnej práce na čiastočný 
úväzok alebo neplatené voľno, prijateľné a možné? Môže byť vykonávanie úloh roz-
delené tak, aby obmedzenia v pracovnom živote boli podľa možností čo najmenšie?

Požiadanie o pomoc v týchto situáciách ukazuje, že sa snažíte a chcete nájsť trvalé 
riešenia, ktoré nikoho nebudú príliš zaťažovať. Staroslivosť o Vaše vlastné zdravie je 
v skutočnosti taktiež dôležité pre všetkých Vašich blízkych. 

Nemusíte byť perfektní. Nikto nemusí zvládať všetko, dokonca aj keď to tak môže 
vyzerať na základe niektorých príspevkov na sociálnych sieťach.
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ODPORÚČANIA PRE PRACOVNÉ KOLEKTÍVY
V práci sa môže stať, že niektorí členovia tímu nebudú schopní prispieť do takej 
miery, do akej by chceli. Dôvody k tomu môžu byť pozitívne alebo negatívne - niekto 
sa stane rodičom alebo sa musí starať o člena rodiny, ktorý je vážne chorý alebo 
potrebuje pomoc z iného dôvodu. 

Ak sa člen tímu nemôže podieľať na práci na plný úväzok, môže to spôsobiť negatívne 
pocity u ostatných, ktorí teraz musia robiť jeho prácu. Je dôležité vedieť, že každý má 
právo a povinnosť starať sa o členov svojej rodiny a niekedy to môže zmeniť spôsob 
jeho/jej práce. Ak sú takéto dočasné zmeny spôsobu výkonu práce možné, a ak sa 
nestanú príliš veľkým bremenom pre zamestnávateľa, kolega má na takéto zmeny 
právo. Zmeny môžu zahŕňať prácu na čiastočný úväzok namiesto práce na plný úväzok, 
náhradné (neplatené) voľno, flexibilnú organizáciu práce alebo podporu pri starostli-
vosti o člena rodiny, ako je napríklad starostlivosť o dieťa, zo strany zamestnávateľa. 

Všetky riešenia závisia od konkrétnych možností, ktoré zamestnávateľ ponúka, ale 
musia byť dostupné rovnako pre všetkých. Napríklad, ak zamestnávateľ ponúka dni 
voľna v prípade, že niečí otec alebo matka má vážne ochorenie, majú naň nárok 
všetci zamestnanci. Verme, že nikto nikdy takéto voľno nebude potrebovať, ale ak sa 
to vo Vašom živote stane, je to veľká pomoc.

Nikto na pracovisku by nemal znevažovať kolegu, ktorý využije výhodu príležitosti 
dosiahnutia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Áno, môže to viesť 
k reorganizácii práce, ale nakoľko potreba starať sa o niekoho z členov rodiny, keď to 
najviac potrebuje, môže nastať u každého z nás, každý by sa mal snažiť to pochopiť. 
Znevažovanie kolegu za plnenie rodinných záväzkov môže byť považované za diskri-
mináciu a je zakázané. 

Najlepšie urobíte, pokiaľ sa na pravidlách dohodnete spoločne ako tím - kto je infor-
movaný o potrebe kolegu získať rovnováhu medzi pracovným a súkromným živo-
tom, čo bude nasledovať a aké riešenia budú prijaté. Je taktiež dobré vopred vedieť, 
ako bude práca reorganizovaná pre celý tím, ak si niekto neočakávane bude chcieť 
vziať voľno alebo pracovať so zníženým pracovným zaťažením.

Duševné zdravie a pohoda na pracovisku závisí okrem iného od toho, ako bezpečne sa 
pracovníci cítia, keď musia okrem svojich pracovných povinností plniť aj rodinné záväzky. 

Vedenie je zodpovedné za dobrú organizáciu práce. Znamená to taktiež zodpoved-
nosť za riadenie organizácie práce takým spôsobom, že zamestnanci s rodinnými 
záväzkami sú chránení pred menej výhodným zaobchádzaním.
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ODPORÚČANIA PRE MIESTNE ORGÁNY
Duševná pohoda občanov vo Vašej komunite závisí od ich životnej spokojnosti a 
ich príležitostí na sebarealizáciu. Časť sebarealizácie môže byť prepojená s prácou. 
Práca je prirodzenou súčasťou spoločnosti a jej fungovania.

Miestne orgány, t.j. komunity, hrajú významnú rolu pri pomáhaní ľuďom, keď sa ich 
rodinné záväzky stanú príliš veľkým bremenom. Miestne orgány napríklad môžu 
ponúknuť podporu pre rodiny s malými deťmi alebo pre rodiny s postihnutými, 
vážne chorými alebo staršími členmi rodiny, ktorí potrebujú pomoc. 

Sociálne služby poskytované miestnymi orgánmi hrajú zásadnú rolu pri dosahovaní 
rovnosti pohlaví, nakoľko ženy sú väčšinou zodpovedné za vedenie domácnosti. Zre-
dukovanie množstva práce, ktorú ženy vykonávajú v domácnosti pri starostlivosti o 
členov rodiny, ponúka ženám lepšiu šancu podieľať sa na trhu práce alebo zlepšiť si 
svoje schopnosti. 

Miestne orgány majú k ľuďom blízko. To je dôvod, prečo miestne orgány taktiež 
poskytujú na základe potrieb rôzne služby. Každá rodina, ktorá osloví miestne orgány 
so žiadosťou o pomoc, by mala túto pomoc dostať, ak je dostupná a potrebná, a 
písomné vysvetlenie toho, prečo sa miestny orgán rozhodol poskytnúť pomoc takým 
spôsobom, akým ju za daných okolností poskytol. 

Miestne orgány v Európe boli veľmi starostlivé a pokrokové v rámci poskytovania 
rôznych služieb, a pandémia koronavírusu ukázala, koľko nových a inovatívnych rie-
šení sa často našlo veľmi rýchlo. Každopádne je pred nami ešte dlhá cesta k zníženiu 
záťaže, obzvlášť u žien.

Najlepšie riešenia sa vždy nájdu v rámci partnerstiev. Najefektívnejšie riešenia pre 
zamestnancov, ktorí potrebujú pomôcť so získaním rovnováhy medzi ich pracovným 
a súkromným životom, môžu byť diskutované s väčšími zamestnávateľmi.
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ODPORÚČANIA PRE ŠKOLY A MATERSKÉ ŠKÔLKY
Vzdelávacie inštitúcie hrajú veľmi dôležitú rolu pri presadzovaní rovnosti pohlaví. 
V materských škôlkach a školách je taktiež rozumné venovať dôkladnú pozornosť 
zaisteniu toho, aby chlapci, rovnako ako dievčatá vykonávali domáce práce a uprato-
vali svoje izby v rovnakej miere. Žiadne práce, ktoré sa týkajú udržiavania a vedenia 
domácnosti, nie sú špecificky „ženské“ alebo „mužské“. 

Naučiť sa získať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom často nie je 
súčasťou študijného plánu. Nakoľko je to veľmi dôležitá záležitosť, mala by byť disku-
tovaná na hodinách rôznych predmetov. Napríklad rovnaké príležitosti pre všetkých 
a kariérne poradenstvo sú dve hlavné témy neoddeliteľne spojené s rovnováhou 
medzi pracovným a súkromným životom.

Materské škôlky a školy taktiež hrajú väčšiu rolu pri podpore rodičov alebo ľudí, ktorí 
sa starajú o deti, pri získaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. 
Aktivity týkajúce sa malých detí by taktiež mohli zohľadniť tak záujmy detí, ako aj 
potreby rodiny zarábať na živobytie v záujme detí. Rodičia, ktorých pracovný čas nie 
je tradičný, by nemali byť v horšej pozícii. Vzdelanie vedúce k rovnosti zohľadňuje 
špeciálne potreby detí, ktoré majú z akýchkoľvek dôvodov doma menšiu podporu.

Študenti a žiaci môžu mať problém so svojím štúdiom z dôvodu rodinných záväzkov. 
Vzdelávacie inštitúcie by mali pamätať na to, že takéto záväzky nie sú niečo, po čom 
mladý človek túži, naopak sú preňho práve zložité. Ak je študent znevýhodnený v 
dôsledku jeho alebo jej dôležitých rodinných záväzkov, môže to predstavovať diskri-
mináciu.

Diskriminácia môže taktiež nastať, ak škola v maximálnej možnej miere nepodpo-
ruje mladých ľudí, ktorí sa stali rodičmi v priebehu ich štúdia. 

Učitelia a ďalší pedagogickí pracovníci môžu mať veľmi náročné povolanie, ale majú 
taktiež právo na zmeny v organizácii práce tak, aby bola v súlade s ich rodinnými 
záväzkami. Rodičia nemajú právo znevažovať učiteľa, ktorý napríklad pred dôležitou 
skúškou zostane doma, aby sa staral o svoje vlastné choré dieťa. Vedenie školy je 
povinné chrániť svoj personál pred takýmto zaobchádzaním. Viac podrobností náj-
dete v časti „ODPORÚČANIA PRE ĽUDÍ, KTORÍ SA STARAJÚ O ČLENOV RODINY“ 
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ODPORÚČANIA PRE POLITIKOV A TÝCH,  
KTORÍ POLITIKU TVORIA
Ak je prijaté rozhodnutie, je potrebné zvážiť dopad tohto rozhodnutia na ľudí, ktorí 
plnia svoje rodinné záväzky. Napríklad nie je možné predpokladať, že doposiaľ ponú-
kanú starostlivosť o dieťa by zo dňa na deň mohli prevziať rodičia. Napríklad poskyto-
vanie služieb určených pre seniorov v príliš vzdialenej lokalite môže byť taktiež prob-
lematické, nakoľko organizácia dopravy za týmito seniormi by mohla uberať príliš 
veľa z cenného pracovného času ich detí. Dopad bremena starostlivosti o rodinu 
môže taktiež nastať na zdanlivo neočakávaných miestach. Napríklad nebezpečná 
križovatka môže zvýšiť záťaž na rodičov pri preprave svojich detí do školy, zatiaľ čo 
bezpečná a dobre naplánovaná organizácia dopravy by umožnila deťom chodiť do 
školy alebo do materskej školy samotným.

Tvorcovia politiky môžu urobiť veľa pre podporu rodín. Okrem zaistenia toho, že 
nepremyslené rozhodnutia nebudú príťažou pre starostlivosť o rodinu, je tiež 
potrebné zvážiť presadzovanie rovných príležitostí pre mužov a ženy. Dosiahnutie 
rovnosti pohlaví veľmi závisí od rozhodnutí, ktoré prijímajú tvorcovia politiky. 


	_GoBack

