
 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokážu peniaze ovplyvniť demografiu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Danková 

Ján Šebo 

December 2021                                   Ivan Králik
  



3 

 

      

Obsah 
 

 

Zoznam tabuliek a ilustrácií ....................................................................................................5 

Summary ................................................................................................................................7 

Netechnické zhrnutie ............................................................................................................ 11 

1 Čo vieme o vývoji plodnosti a faktoroch ovplyvňujúcich ochotu mať deti ................. 15 

1.1 Objekt výskumu nízkej plodnosti - Medzera medzi zamýšľaným a skutočným 

počtom detí ........................................................................................................ 20 

1.2 Vzdelanostná úroveň žien a plánovanie rodičovstva ........................................... 23 

1.3 Ekonomická nestabilita a nestabilita na trhu práce .............................................. 27 

1.4 Nemožnosť zosúladenia pracovného a súkromného života (tzv. work-life balance)

 ........................................................................................................................... 34 

1.5 Nerovnosť deľby práce v domácnostiach (rodové stereotypy) ............................. 39 

1.6 Nahrádzanie rodinných vzťahov vzťahom „jednotlivec – štát“............................ 41 

2 Analýza súčasných priamych a nepriamych stimulov verejných politík podporujúcich 

zvyšovanie pôrodnosti ............................................................................................... 45 

2.1 Skupiny verejných politík (rodinná, pracovná, daňová, bytová, školská, zdravotná 

a sociálna) .......................................................................................................... 45 

2.2 Nepriame dávky a služby na podporu rodinnej politiky ...................................... 47 

2.3 Priama fiškálna podpora matky - materská ......................................................... 55 

2.4 Verejné politiky materskej v Európe ................................................................... 58 

3 Regresná analýza účinnosti politík ............................................................................ 64 

3.1 Rozbor efektov verejných politík ........................................................................ 64 

3.2 Skupiny politík a regresné analýzy vzťahov ........................................................ 67 

3.2.1 Nepriame nefiškálne politiky (širšie individuálne faktory a verejné politiky) .... 68 



4 

 

3.2.2 Nepriame nefiškálne faktory – podmienky pre založenie rodiny („pre-family 

living conditions“) ........................................................................................... 71 

3.2.3 Priame fiškálne faktory (dávky a príspevky) v materstve a rodičovstve ............ 75 

3.2.4 Priame nefiškálne faktory (služby starostlivosti o dieťa) ................................... 80 

3.3 Príklady krajín so stabilnou mierou plodnosti, flexibilitou dávok, vysokou mierou 

work-life balance a garantovaným miestom v zariadeniach starostlivosti o deti .. 82 

4 Odporúčania pre tvorcov verejných politík (nielen na Slovensku) ............................. 85 

Literatúra .............................................................................................................................. 90 

 



5 

 

ZOZNAM TABULIEK A ILUSTRÁCIÍ 

 

Tabuľka 1 Prehľad vybranej literatúry ................................................................................. 17 

Tabuľka 2 Charakteristika dávok materskej v krajinách EÚ a úhrnná plodnosť .................... 60 

Tabuľka 3 Skupiny verejných politík so zameraním na zvýšenie plodnosti ............................. 68 

Tabuľka 4 Základný regresný model vzťahu TFR a spokojnosti s pracovným a súkromným 

životom ............................................................................................................ 69 

Tabuľka 5 Regresné koeficienty premennej "nemožnosť flexibilného pracovného času" k TFR

 ........................................................................................................................ 70 

Tabuľka 6 Deskriptívna štatistika premenných pre vzťah podielu mladých ľudí vo veku 20 až 

34 rokov bývajúcich u vlastných rodičov a ceny vlastného bývania a 

zamestnanosti a nezamestnanosti mladých ....................................................... 72 

Tabuľka 7 Regresný model vzťahu podielu mladých ľudí bývajúcich s rodičmi, dostupnosťou 

vlastného bývania a zamestnanosti mladých ľudí .............................................. 73 

Tabuľka 8 Vstupné údaje regresnej analýzy vzťahu pred-rodinných životných podmienok a 

úhrnnej miery plodnosti ................................................................................... 74 

Tabuľka 9 Viacnásobná regresia vzťahu miery plodnosti a ceny bývania, zamestnanosti a 

nezamestnanosti mladých ................................................................................. 74 

Tabuľka 10 Základný regresný model vzťahu TFR a verejných výdavkov na peňažné dávky, 

služby rodinám s deťmi a služby vzdelania a starostlivosti o deti v ranom veku 76 

Tabuľka 11 Regresný model vzťahu TFR a dávok materskej, otcovskej a rodičovského príspevku 

(pre matku aj otca) ........................................................................................... 77 

Tabuľka 12 Základný lineárny regresný model - Miera zamestnanosti žien s dieťaťom vo veku 

0 až 2 roky ....................................................................................................... 78 

Tabuľka 13 Upravený lineárny regresný model - Miera zamestnanosti žien s dieťaťom vo veku 

0 až 2 roky ....................................................................................................... 79 

Tabuľka 14 Základný lineárny regresný model - Miera účasti detí vo formálnej starostlivosti vo 

veku 0 až 2 roky ............................................................................................... 80 

Tabuľka 15 Upravený lineárny regresný model - Miera účasti detí vo formálnej starostlivosti 

vo veku 0 až 2 roky ........................................................................................... 81 

 

  



6 

 

 

Graf 1 Krajiny s mierou plodnosti (TFR) vyššou ako 2 v roku 2019 ...................................... 16 

Graf 2 Priemerný skutočný a plánovaný počet detí podľa žien vo veku 25-39 rokov za rok 2011

 ............................................................................................................................. 21 

Graf 3 Miera plodnosti vs. želaný počet detí v roku 2011 ...................................................... 22 

Graf 4 Mediánový vek prvorodičiek a miera plodnosti (1999 a 2019) v krajinách Európy .... 24 

Graf 7 Priemerná početnosť narodených deti podľa veku ženy na Slovensku v rokoch 2008 až 

2017 ..................................................................................................................... 30 

Graf 8 Vývoj miery plodnosti a nezamestnanosti na Slovensku .............................................. 31 

Graf 9 Empirický vývoj miery plodnosti a prognóza miery plodnosti pre SR podľa Eurostatu

 ............................................................................................................................. 32 

Graf 10 Projekcie vývoja miery plodnosti a nezamestnanosti – vybraná simulácia na úrovni 50. 

percentilu ............................................................................................................. 33 

Graf 5 Miera účasti detí v predškolskej starostlivosti vo vybraných krajinách podľa veku v roku 

2018, alebo poslednom známom ........................................................................... 36 

Graf 6 Dĺžka platenej otcovskej dovolenky a platenej rodičovskej dovolenky a dovolenky na 

starostlivosť o domácnosť vyhradenej pre otcov za roky 1970, 1990, 2000 a 2018 40 

Graf 11 Verejné výdavky na rodinné politiky podľa typu výdavkov vo vybraných krajinách za 

rok 2017 alebo posledné dostupné údaje ............................................................... 46 

Graf 12 Počet detí vo veku 0 až 2 roky vo formálnej starostlivosti v roku 2019 ..................... 48 

Graf 13 Vzťah medzi zamestnanosťou žien a mierou plodnosti za rok 2017 ........................... 49 

Graf 14 Miera rizika chudoby podľa typu domácnosti za rok 2020 ....................................... 50 

Graf 15 Zamestnanosť žien (zamestnanecký pomer alebo SZČO) v krajinách EÚ podľa veku 

dieťaťa v roku 2019 .............................................................................................. 51 

Graf 16 Možnosť zamestnancov stanoviť si rozvrhnutie pracovného času podľa pohlavia vo 

vybraných krajinách za rok 2015 .......................................................................... 53 

Graf 17 Možnosť zamestnancov nastaviť si rozvrhnutie pracovného času za rok 2015 vo 

vybraných krajinách ............................................................................................. 54 

Graf 18  Zamestnanci pracujúci z domu za rok 2015 vo vybraných krajinách ....................... 54 

Graf 19 Dĺžka platenej materskej v krajinách EÚ v roku 2019 .............................................. 62 

Graf 20 Dávka materskej (plná mzda v týždňoch) a TFR v roku 2019 ................................... 77 



7 

 

SUMMARY 

Two opposing trends dominate the demographic debate. One is that the world's population is 

growing rapidly, and the other is that fertility is declining. It is the advanced economies that are 

facing declining birth rates, which has been the trend of the last fifty years. The persistence of 

fertility rates below replacement level (less than 2.1 children per woman) threatens economic 

growth, while public budgets have to bear more expenditure on pensions and health services as 

the number of working-age adults contributing to the pensions of older generations declines. 

The decline in fertility is due to a number of interacting factors. The most obvious are modern 

birth control measures and the associated changing patterns of family formation that is 

contradictory to the still traditional measures of social policies introduced in the last century. 

In dealing with the dilemma of low fertility in Europe, we inevitably face the combination of 

institutional and human factors. As governments seek to put in place institutions and policies 

that will encourage childbearing (such as child subsidies, family leave policies and day-care 

facilities), population reproduction is essentially a micro-level decision. However, the essence 

of the solution to low fertility rates is that women and men must decide to have children, i.e. 

decisions about family formation and family size are complex issues and no institutional 

arrangement in itself leads to children being born. The combination of social security systems, 

people's ability to provide for their own well-being and the decisions of women and men to 

have children must go hand in hand with the ability to reconcile work and family life and to 

have conditions where individuals do not have to face 'quid pro quo' decisions.  

Developed countries in the welfare states apply various policies that seek to increase fertility 

rates, but recognize that these policies have limited effectiveness against the major trends of 

changing lifestyles and attitudes towards starting families. Traditionally, research studies have 

focused on empirical verification of the effectiveness of policies, as hypotheses about the 

effectiveness of public policies, or the positive impact of pronatalist policies on fertility rates, 

are relatively easy to formulate and test. However, the most recent meta-studies conclude on 

the limited ability and effectiveness of policies that, when applied in practice, encounter a 

constraint in the form of the desired (intended) number of children. In other words, public 

policies face constraints in the form of micro-level decisions by individuals who consider a 

much larger number of variables and face a larger number of constraints that prevent (either 

objectively or subjectively) family formation. Therefore, when examining the effectiveness of 

public policies, it is necessary to consider their impact not on fertility rates per se, but rather on 

the factors that condition both objective and subjective positive attitudes towards starting a 



8 

 

family and raising children. Therefore, research often leaves the area of purely pro-natal 

mechanisms and takes into account broader socio-economic factors. At the same time, however, 

we have to take into account the existence of diminishing marginal utility of public policies 

associated with the rate at which the cumulative fertility rate approaches the intended number 

of children per woman. Thus, the diminishing effectiveness of public policies will imply a 

closing of the gap between the desired number of children and the actual number of children 

born per woman.  

The effectiveness of public policies should thus be examined not on the overall fertility rate, 

but on the ability to enable women to realize their own preferences about the number of 

children. And this objective has not been realized in a number of Central and Eastern European 

countries. For these countries, the transformation effect associated with the strong impact of 

economic instability have faded out, but in a number of countries it is the incomplete social 

transformation and understanding of women's position in society that is causing women to have 

significantly lower preferences for the number of children they want to have compared to 

women in Western Europe and the Nordic countries of Europe. Pure pro-natalist and pro-family 

policies in the context of the changing life preferences of the younger generation may thus be 

ineffective and in some extreme cases even counterproductive, especially if they are based on 

the ideological beliefs of the older generation implementing the public policy in question.  

Women's education is a much-studied factor and is attributed with a significant impact on lower 

fertility levels. In EU countries, there is a significant gap between desired and actual family 

size. This gap is particularly large among highly educated women, who typically have lower 

actual fertility levels but higher reproductive intentions than their less educated counterparts. 

However, this thesis has been valid in the past, and the social norms have been transformed and 

women's position in society has changed. In the last decade, this effect has also been fading out 

and women's education as a factor reducing fertility cannot be taken as valid. However, the 

factor causing women to postpone pregnancy while studying remains valid, but this cannot be 

attributed to a reluctance to have a child in general, but rather to the wrong conditions for the 

possibility of having a child while studying or in the early stages of a working career. This 

effect is thus not attributable to education, but rather to the high opportunity costs sacrificed 

when comparing parenthood and education. It is more recent studies by Testa that focus on 

these factors.  

A key factor that is consistently confirmed to be critical to maintaining relatively stable fertility 

rates is economic security. Deteriorating economic conditions, also manifested in rising 
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unemployment rates, are having a negative impact on aggregate fertility rates. For younger age 

cohorts, they are reflected in the postponement of motherhood and for older age cohorts in the 

decision to have a second or third child. It is individuals with higher education who are more 

likely to postpone starting a family if they have been unemployed. Periods of economic 

recession lead to a reduction in fertility rates with a time lag. The largest declines in fertility 

rates have been observed among the middle-educated cohorts, which, especially for young 

people, are defined as the lower middle class, which is highly vulnerable to economic instability 

and changes in employment. Particularly in Central, Eastern and Southern European countries, 

including Slovakia, many studies confirm the existence of a strong correlation between 

economic recessions and declining fertility rates. The economic stability of young people and 

young families is the strongest factor influencing the expressed willingness to have a child.  

If we look in more detail at the factors that are associated with conditions prior to the decision 

to have a child, we are again talking mainly about stabilization factors. In particular, the ability 

to become independent, translated into indicators of the availability of own housing, youth 

employment and work-life balance, appears in the literature. To examine these factors, we 

confirm that it is the affordability of own housing and youth employment that are important 

factors affecting overall fertility rates. By applying public policies to make housing more 

affordable for young couples, it is possible to achieve a higher probability of having a child at 

a younger age of the mother, regardless of education. The employment and job stability of the 

couple also has a large impact. In countries where the youth unemployment rate (and duration 

of unemployment) is high, it can be observed that there is also a higher rate of living with one's 

own parents, which implies economic independence and thus worsening conditions for starting 

a family of one's own.  

Work-life balance conditions are a particular group of factors that tend to increase the 

willingness to have a child. A number of studies examine these factors and agree on their 

importance across different educational and age cohorts. These factors include not only more 

flexible working hours for mothers with children, but also the alternation of parental roles 

during the first 3 years of a child's life. It is countries where public policies have responded to 

this societal demand that appear to be more successful in closing the gap between the desired 

and actual number of births. Conversely, countries that have not gone through even the most 

basic processes of working time flexibility in terms of reconciling work and family life, and 

where public policies are rigidly set according to a 'one-size-fits-all' formula, have significant 

problems in terms of overall fertility, particularly among the more educated part of the female 
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population. It is the sequential use of parental leave by the mother and father, or the formation 

of joint family accounts to finance public services, or to obtain subsidies and contributions from 

public budgets, that appears to be an effective tool.  

Public services linked to formal childcare up to the age of 3 are a special category of factors 

that influence the willingness to have a child. Direct non-fiscal forms of support are a very 

strong factor through which public policies work, particularly in the countries of Denmark, 

France and Sweden. The guarantee of places in nurseries and kindergartens, combined with 

flexible working hours for both mother and father, supported by a societal preference for 

alternating parental roles, appears to be a very effective tool for closing the gap between the 

desired and actual number of children. Thus, targeted and direct non-fiscal support that focuses 

on parents' 'time' has a higher rate of effectiveness than rigid public policies that focus on direct 

fiscal support to women over a longer period of time. In other words, providing formal childcare 

services and supporting a woman's return to work through flexible working hours and sharing 

parenting responsibilities with the father is more effective than high levels of direct fiscal 

support to the mother on an ad hoc basis, even during the child's 3 years. The negatives 

associated with the mismatch between employer and parent demands are then so high that 

women do not have another child. Slovakia, but also Poland or the Baltic countries (Lithuania, 

Latvia, Estonia) are negative examples where these trends are observable, i.e. there are high 

and long-lasting benefits for the mother with no follow-up support in the form of available 

childcare services and low labour flexibility.  

We devote a special part of the publication to presenting the mix of public policies in those 

countries that have started to achieve relatively good results in closing the gap between the 

desired and actual number of children. However, these countries have different approaches to 

combining different childcare mechanisms, benefit levels, work flexibility and shared parenting 

roles. However, they have been successful in their results, suggesting that a combination of 

public policies aimed at economic stability in the form of the ability to become independent, 

maintain living standards, reconcile work and family life and public guarantees for childcare 

placement may be the right policy mix. 
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NETECHNICKÉ ZHRNUTIE 

V demografickej diskusii dominujú dva protichodné trendy. Jedným z nich je, že svetová 

populácia rýchlo rastie, a druhým, že pôrodnosť klesá. Práve vyspelé ekonomiky čelia 

znižujúcej sa pôrodnosti, čo je trend posledných päťdesiatych rokov. Pretrvávajúca miera 

plodnosti pod úrovňou reprodukčnej schopnosti (menej ako 2,1 dieťaťa na ženu) ohrozuje 

hospodársky rast, zatiaľ čo verejné rozpočty musia pokryť viac výdavkov na dôchodkové a 

zdravotnícke služby, keďže sa znižuje počet dospelých v produktívnom veku, ktorí prispievajú 

na dôchodky starších generácií. Pokles pôrodnosti je podmienený mnohými vzájomne sa 

ovplyvňujúcimi faktormi. Najzjavnejšími sú moderné opatrenia na kontrolu pôrodnosti a s tým 

súvisiace meniace sa modely zakladania rodín. Pri riešení dilemy nízkej pôrodnosti v Európe 

sa nevyhnutne stretávame s kombináciou inštitucionálnych a ľudských faktorov. Vlády sa 

snažia zaviesť inštitúcie a politiky, ktoré budú podporovať rodenie detí (ako sú dotácie na deti, 

politika rodinnej dovolenky a zariadenia dennej starostlivosti), reprodukcia obyvateľstva je v 

podstate rozhodnutím na mikroúrovni. Podstata riešenia nízkej miery plodnosti však spočíva v 

tom, že ženy a muži sa musia rozhodnúť mať deti, t.j. rozhodnutia o založení rodiny a veľkosti 

rodiny sú komplexnou otázkou a žiadne inštitucionálne usporiadanie samo o sebe nevedie k 

narodeniu detí. Kombinácia systémov sociálneho zabezpečenia, schopnosti ľudí zabezpečiť si 

blahobyt a rozhodnutia žien a mužov splodiť deti musia ísť ruka v ruke so schopnosťou skĺbiť 

pracovný a rodinný život a mať podmienky, kde jednotlivci nebudú musieť čeliť rozhodnutiam 

typu „niečo za niečo“.  

Vyspelé krajiny štátov blahobytu aplikujú rôzne politiky, ktoré sa snažia zvyšovať mieru 

plodnosti, avšak priznávajú, že tieto politiky majú len obmedzenú účinnosť voči hlavným 

trendom zmeny životného štýlu a postoja k zakladaniu rodín. Výskumné štúdie sa tradične 

zameriavajú na empirické overovanie účinnosti politík, keďže hypotézy o účinnosti verejných 

politík, resp. pozitívneho vplyvu pronatalitných politík na mieru plodnosti, sú relatívne 

jednoducho formulovateľné a overovateľné. Väčšina novších metaštúdií však prichádza 

k záveru o obmedzenej schopnosti a účinnosti politík, ktoré pri aplikácii v praxi narazia na 

obmedzenie v podobe želaného (zamýšľaného) počtu detí. Inak povedané, verejné politiky 

narážajú na obmedzenia v podobe rozhodnutí jednotlivcov na mikroúrovni, ktorí zvažujú 

omnoho väčšie množstvo premenných a čelia väčšiemu množstvu obmedzení (z angl. 

constraints), ktoré bránia (či už objektívne alebo subjektívne) založeniu rodiny. Preto pri 

skúmaní účinnosti verejných politík je nutné brať do úvahy ich vplyv nie na samotnú mieru 

plodnosti, ale skôr na faktory, ktoré podmieňujú pozitívny objektívny aj subjektívny postoj 
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k založeniu rodiny a výchove detí. Preto sa často opúšťa oblasť čisto pronatalitných 

mechanizmov a do úvahy sa pri výskume berú aj širšie spoločensko-ekonomické faktory. 

Zároveň však musíme brať do úvahy existenciu klesajúcej hraničnej užitočnosti (znižujúcej sa 

marginálnej efektívnosti) verejných politík spojený s mierou približovania sa úhrnnej miery 

plodnosti k zamýšľanému počtu detí na ženu. Znižujúca sa účinnosť verejných politík tak bude 

narážať na uzatváranie medzery medzi želaným počtom detí a skutočným počtom narodených 

detí na ženu.  

Účinnosť verejných politík by sa tak mala skúmať nie na celkovej miere plodnosti, ale na 

schopnosti umožniť ženám realizovať vlastné preferencie o počte detí. A ani tento cieľ sa nedarí 

množstvu krajín strednej a východnej Európy realizovať. Pri týchto krajinách už síce vyprcháva 

transformačný efekt spojený s výrazným vplyvom ekonomickej nestability, avšak v množstve 

krajín práve nedokončená spoločenská transformácia a pochopenie postavenia žien 

v spoločnosti spôsobuje, že ženy majú výrazne nižšie preferencie o zamýšľanom počte detí 

oproti ženám v západnej Európe a severských krajinách Európy. Čisté pronatalitné 

a prorodinné politiky v kontexte meniacich sa životných preferencií mladej generácie tak môžu 

byť neúčinné a v niektorých extrémnych prípadoch až kontraproduktívne, najmä ak vychádzajú 

z ideologických presvedčení a svetonázoru staršej generácie realizujúcej danú verejnú politiku.  

Vzdelanie žien je veľmi často skúmaným faktorom a pripisuje sa mu výrazný vplyv na nižšie 

úrovne plodnosti. V krajinách EÚ existuje značný rozdiel medzi želanou a skutočnou 

veľkosťou rodiny. Tento rozdiel je obzvlášť veľký medzi vysoko vzdelanými ženami, ktoré 

majú zvyčajne nižšiu skutočnú úroveň plodnosti, ale vyššie reprodukčné zámery ako ich menej 

vzdelané kolegyne. Avšak táto téza platila v minulosti, kedy dochádzalo k transformácii 

spoločenských noriem a zmenou postavenia žien v spoločnosti. Posledných desať rokov už 

tento efekt tiež vyprcháva a vzdelanie žien ako faktor znižujúci plodnosť nemôže byť braný za 

platný. Platný však zostáva faktor spôsobujúci, že ženy odložia tehotenstvo počas štúdia, čo 

však nie je možné pripisovať neochote mať dieťa vo všeobecnosti, ale skôr nesprávne 

nastaveným podmienkam pre možnosť mať dieťa popri štúdiu alebo v ranných štádiách 

pracovnej kariéry. Tento efekt tak nie je možné pripísať na vrub vzdelaniu, ale skôr vysokým 

nákladom obetovaných príležitostí pri porovnaní rodičovstva a vzdelávania. Práve novšie 

štúdie od Testa sa zameriavajú na tieto faktory.  

Kľúčovým faktorom, ktorý je konštantne potvrdzovaný za kritický pre udržanie relatívne 

stabilnej miery plodnosti je ekonomická istota. Zhoršujúce sa ekonomické podmienky 

prejavujúce sa aj rastúcou mierou nezamestnanosti negatívne vplývajú na úhrnnú mieru 
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plodnosti. U mladších vekových kohort sa prejavujú odložením materstva a u starších 

vekových kohort na rozhodnutie mať druhé, či tretie dieťa. Práve jednotlivci s vyšším 

vzdelaním majú vyššiu pravdepodobnosť odkladať založenie rodiny v prípade, ak boli 

nezamestnaní. Obdobie ekonomickej recesie vedie k zníženiu miery plodnosti s 

určitým časovým oneskorením. Najvyšší pokles v miere plodnosti bol zaznamenaný 

u vzdelanostných kohort so stredným vzdelaním, ktoré sú najmä pri mladých ľuďoch 

definované ako nižšia stredná vrstva, ktorá je veľmi citlivá na ekonomickú nestabilitu a zmeny 

v zamestnanosti. Najmä v krajinách strednej, východnej a južnej Európy, včítane Slovenska, 

mnoho štúdií potvrdzuje existenciu silného vzťahu medzi ekonomickou recesiou a poklesom 

miery plodnosti. Ekonomická stabilita mladých ľudí a mladých rodín je najsilnejším faktorom 

vplývajúcim na prejavenú ochotu mať dieťa.  

Ak sa pozrieme detailnejšie na faktory, ktoré sú spájané s podmienkami ešte pred samotným 

rozhodnutím mať dieťa, opätovne sa bavíme najmä o stabilizačných faktoroch. V literatúre sa 

objavuje najmä schopnosť osamostatniť sa pretavená do ukazovateľov dostupnosti vlastného 

bývania, zamestnanosti mladých a skĺbenia pracovného a súkromného života (work-life 

balance). Pre preskúmavaní týchto faktorov sme potvrdili, že práve cenová dostupnosť 

vlastného bývania a zamestnanosť mladých sú významnými faktormi vplývajúcimi na celkovú 

mieru plodnosti. Aplikovaním verejných politík na dostupnejšie bývanie pre mladé páry je 

možné dosiahnuť vyššiu pravdepodobnosť narodenia dieťaťa v nižšom veku matky bez ohľadu 

na vzdelanie. Zamestnanosť a stabilita pracovného miesta páru má tiež veľký vplyv. 

V krajinách, kde je miera nezamestnanosti mladých (a dĺžka nezamestnanosti) vysoká, je 

možné pozorovať, že existuje aj vyššia miera bývania u vlastných rodičov, čo znamená 

ekonomickú nesamostatnosť a teda zhoršujúce sa podmienky pre založenie vlastnej rodiny.  

Osobitnou skupinou faktorov, ktoré majú tendenciu zvýšiť ochotu mať dieťa sú podmienky 

zosúladenia pracovného a osobného života (work-life balance). Množstvo štúdií skúma tieto 

faktory a zhodujú sa na ich významnosti naprieč rôznymi vzdelanostnými aj vekovými 

kohortami. Tieto faktory zahŕňajú nielen flexibilnejší pracovný čas pre matky s deťmi, ale tiež 

striedanie rodičovských rolí počas prvých 3 rokov dieťaťa. Práve krajiny, kde verejné politiky 

zareagovali na túto spoločenskú požiadavku, sa javia ako úspešnejšie pri uzatváraní medzery 

medzi želaným a skutočným počtom narodených detí. Naopak, krajiny, ktoré z pohľadu 

zosúladenia pracovného a rodinného života neprešli ani len základnými procesmi flexibility 

pracovného času a verejné politiky sú rigidne nastavené podľa vzorca „jeden prístup pre 

všetkých“ (z angl. „one-size-fits-all“), majú výrazné problémy v celkovou plodnosťou najmä 
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vzdelanejšej časti ženskej populácie. Práve sekvenčné čerpanie rodičovskej dovolenky matkou 

a otcom, resp. formovanie spoločných rodinných účtov pre financovanie verejných služieb, 

resp. získavanie dotácií a príspevkov z verejných rozpočtov, sa javí ako efektívny nástroj.  

Osobitnú kategóriu faktorov, ktoré vplývajú na ochotu mať dieťa, tvoria verejné služby spojené 

s formálnou starostlivosťou o dieťa do veku 3 rokov. Priame nefiškálne formy podpory sú 

najmä v krajinách Dánska, Francúzska a Švédska veľmi silným faktorom, ktorým verejné 

politiky pracujú. Garancia miesta v jasliach a škôlkach v spojení s flexibilným pracovným 

časom pre matku aj otca podporené spoločenskou preferenciou na striedanie rodičovských rolí 

sa javí ako veľmi účinný nástroj na uzatváranie medzery v želanom a skutočnom počte detí. 

Cielená a priama nefiškálna podpora, ktorá je zameraná na „čas“ rodičov, tak má vyššiu mieru 

účinnosti ako rigidné verejné politiky zamerané na priamej fiškálnej podpore ženy počas dlhšej 

doby. Inak povedané, poskytnutie služieb formálnej starostlivosti dieťa a podpora návratu ženy 

do práce cez flexibilný pracovný čas a zdieľanie rodičovských povinností s otcom je účinnejšie 

ako vysoká priama fiškálna podpora matky hoc aj počas 3 rokov dieťaťa. Negatíva spojené 

s nesúladom požiadaviek zamestnávateľa a rodiča sú potom tak vysoké, že ženy už ďalšie dieťa 

nemajú. Negatívnym príkladom, kde sú tieto trendy pozorovateľní, t.j. existujú vysoké 

a dlhotrvajúce dávky pre matku bez následnej podpory vo forme dostupných služieb 

starostlivosti o dieťa a nízkej flexibility práce, sú Slovensko, ale aj Poľsko alebo pobaltské 

krajiny (Litva, Lotyšsko, Estónsko).  

Osobitnú časť publikácie venujeme prezentovaniu kombinácie verejných politík v tých 

krajinách, ktoré začali dosahovať relatívne dobré výsledky pri uzatváraní medzery medzi 

želaným a skutočným počtom detí. Tieto krajiny majú však rozdielny prístup ku kombinovaní 

rôznych mechanizmov starostlivosti o dieťa, výšky dávok, flexibility práce a zdieľaní 

rodičovských úloh. Vo výsledku sú však úspešné, čo naznačuje, že práve kombinácia verejných 

politík zameraných na ekonomickú stabilitu vo forme schopnosti osamostatniť sa, udržať 

životnú úroveň, skĺbiť pracovný a rodinný život a verejné garancie pre umiestnenie detí 

v zariadení starostlivosti môžu byť tou správnou kombináciou politík.  
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1 ČO VIEME O VÝVOJI PLODNOSTI A FAKTOROCH OVPLYVŇUJÚCICH 

OCHOTU MAŤ DETI  

V posledných dekádach môžeme pozorovať pokles miery plodnosti v mnohých krajinách sveta. 

Približne polovica svetovej populácie dnes žije v krajinách, kde je miera plodnosti (total fertility 

rate – úhrnná plodnosť; v štúdii ďalej len ako miera plodnosti) nižšia ako 2,1 pôrodu na ženu. 

Avšak takúto nízku mieru plodnosti nie možné vysvetliť veľmi nízkymi preferenciami párov 

mať deti. Ženy, muži a páry v krajinách s veľmi nízkou mierou plodnosti si zvyčajne želajú 

mať dve deti. Veľmi nízke miery plodnosti signalizujú, že existuje veľký rozdiel medzi 

želaniami v oblasti počtu detí a skutočnou veľkosťou rodiny. Tento rozdiel býva väčší najmä u 

vysoko vzdelaných žien, pre ktoré je ťažšie skĺbiť kariéru s rodinným životom a ambíciami 

(Sobotka, Matysiak a Brzozowska, 2020). Pronatalitné verejné politiky sú však len s jedným 

z cieľov rodinných politík popri kompenzácii ekonomických nákladov rodičov na deti, podpore 

zamestnanosti rodičov, podpore rozvoja detí v ranom veku a znižovaní rodových nerovností.  

Trend znižovania miery plodnosti je zjavný naprieč všetkými krajinami na svete. Celkové 

znižovanie miery plodnosti (TFR) nie je náhodné. Je to generačný fakt, ktorý má svoje 

spoločenské, makroekonomické aj mikroekonomické zákonitosti. Magická hodnota TFR na 

úrovni 2,1 je v demografickej a ekonomickej literatúre stanovená ako hranica, kedy sa 

v ekonomike nedejú výraznejšie tlaky na trh práce a verejné financie, najmä dôchodkový 

systém. Z pohľadu akceptovania zmeny životného štýlu a ekonomickej výkonnosti nemá táto 

hodnota význam. Pre ilustráciu krajín, ktoré majú stále TFR vyššiu ako 2 prezentujeme 

nasledovný graf. 
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Graf 1 Krajiny s mierou plodnosti (TFR) vyššou ako 2 v roku 2019 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát World bank, 2021 

Len 10 krajín OECD mala v roku 2019 hodnotu miery plodnosti (úhrnnú plodnosť – TFR) 

vyššiu ako 2. Avšak nepredpokladáme, že týmito krajinami by sme sa pri formovaní verejných 

politík mali inšpirovať. Zároveň je možné predpokladať, že aj v týchto krajinách bude naďalej 

klesať TFR a ich verejné politiky sa budú musieť inšpirovať vyspelejšími krajinami Európy.  

Na začiatok však prezentujeme vybrané vysoko-citované výskumné štúdie, výskumné články 

publikované v impaktovaných vedeckých časopisoch a analýzy, ktoré tvoria nosnú časť tejto 

štúdie a naznačujú socio-ekonomické faktory, ktoré vplývajú na konečnú veľkosť rodiny, resp. 

na mieru plodnosti.  
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Tabuľka 1 Prehľad vybranej literatúry 

Rok Autor/autori Metodika Závery 

2021 Čerman a Dujava Analýza udalostí 

(event study), 

metóda najmenších 

štvorcov, 
Montgomeryho 

dekompozícia 

Šesť rokov po pôrode sú mzdy matiek nižšie o 33% a veľkosť efektu materstva závisí od počtu detí a vzdelania. 

Avšak efekt rodičovstva na príjmy mužov je oveľa menej výrazný, ale pozitívny. Opatrenia by sa mali zamerať na 

podporu návratu matiek do pracovného života a to najmä zvyšovaním dostupnosti predškolskej starostlivosti, 

podporou využívania materskej a rodičovskej dovolenky zo strany otcov a flexibilného zamestnávania. 

2021 Európska komisia Komparatívna 

analýza 

Vo väčšine členských štátov EÚ, ale nie vo všetkých, existuje obdobie, počas ktorého rodiny s malými deťmi 

nemôžu využívať dobre kompenzovanú materskú/rodičovskú dovolenku alebo garantované (alebo inak štátom 

podporované) miesto v predškolskom vzdelávaní a starostlivosti. Medzi členskými štátmi EÚ existujú veľké 

rozdiely, od žiadnej medzery v starostlivosti o deti až po päť až šesť ročné medzery. 

2020 Sobotka, 

Matysiak a 

Brzozowská 

Komparatívna 

analýza účinnosti 

verejných politík 

Častou príčinou nízkej miery plodnosti je nezlučiteľnosť profesionálnej kariéry a rodinného života. Pozitívny vzťah 

medzi verejnými výdavkami a dostupnosťou kvalitnej predškolskej starostlivosti. Verejné politiky by mali 

zohľadňovať hospodárske a spoločenské zmeny. 

2020 Dančíková Binomiálny logit 

model 

Materská dovolenka pre otcov vyrovnáva rodové nerovnosti, zlepšuje postavenie žien na trhu práce a podporuje 

otcov pri starostlivosti o deti.  

2019 Kocourková, 

Šťastná a 

Černíková 

Panelové regresné 

modely 

Analýza 28 členských štátoch EÚ v období 2001 až 2013 poukázala, že zásadný vplyv na plodnosť mal nástup 

hospodárskej krízy prostredníctvom ukazovateľov HDP a nezamestnanosti. Autorky zároveň potvrdili predpoklad, 

že plodnosť má procyklický charakter. 

2019 Raute Logit a probit 

modely 

Priznávanie vyšších dávok materskej/rodičovskej po kratšie obdobie môže znížiť náklady obetovanej príležitosti u 

vyššie vzdelanostnej (príjmovej) kohorte žien, čo následne má vplyv aj na zvýšenie miery plodnosti kohorty s 

vyšším príjmom.  

2018 Hidas a 

Hotváthová 

Logit model, 

experiment 

Po skončení rodičovskej dovolenky alebo ešte počas nej sa zamestnávajú ženy s vyšším príjmom, vzdelaním a 

dlhšou praxou. Možnosť výchovy dieťaťa starými rodičmi zvyšuje šance matiek na skorší vstup alebo návrat na trh 

práce po pôrode. Osamelé matky a matky s viacpočetným pôrodom, dvojičiek či trojičiek, majú nižšiu šancu 

uplatniť sa na trhu práce. 

2018 Masselot Komparatívna 

analýza, dotazníkový 

prieskum 

Zariadenia starostlivosti o deti sú dôležitým komplementom k materskej, respektíve k rodičovskej dovolenke, ktoré 

napomáhajú ekonomickým agentom vstúpiť a zotrvať na trhu práce.   

2018 Európska komisia Komparatívna 

analýza 

Dosiahnuteľnosť, prístupnosť a cenová dostupnosť kvalitných zariadení starostlivosti o deti je kľúčová, aby sa 

ženám (a aj mužom) so zodpovednosťami v oblasti starostlivosti o deti umožnilo zúčastňovať sa na trhu práce.  

2017 Comolli Log-log modely 

(logaritmické 

modely) 

Zmena v miere plodnosti v závislosti od ekonomického cyklu reaguje s časovým oneskorením, čo v prípade 

naviazania miery plodnosti na nezamestnanosť predstavuje dva roky. 
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2017 Olivetti 

a Petrongolo  

Regresná analýza Dve hlavné výzvy, ktorým rodinne zamerané politiky čelia: (i.) rodinné politiky sú komplexným problémom, v 

zmysle rôznej dĺžky materskej dovolenky, ochranou zamestnania, finančnou podporou, dostupnosťou dávok a 

verejných služieb, či dostupnosťou predškolských vzdelávacích inštitúcií a (ii.) definovanie vzťahu „príčina – 

následok“ ako napríklad vývoj noriem smerom k rovnocennejšej rodovej úrovni, ktoré vedie k zvýšeniu 

zamestnanosti žien v ekonomike, čo môže mať vplyv na ochotu žien k materstvu a teda ovplyvniť celkovú mieru 

plodnosti.  

2017 Rossin-Slater Meta analýza Ak je výpadok z trhu práce v dôsledku starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka) kratší ako rok, 

výrazne to zvyšuje mieru zamestnanosti žien, a to až po dobu niekoľkých rokov po ukončení materskej dovolenky. 

Naopak, v prípade ak materská dovolenka trvá dlhšie ako rok, má to negatívny vplyv na celoživotnú príjmovú 

funkciu ekonomických agentov, mieru zamestnanosti ako aj možnosti ďalšieho kariérneho postupu. Zároveň 
predĺženie existujúcich politík platenej dovolenky nemá žiadny vplyv na zvýšenie blaha detí, ale zavedenie 

programov krátkej platenej a neplatenej dovolenky môže zlepšiť krátkodobé a dlhodobé výsledky u detí. 

2016 Baizán, Arpino a 

Delclòs 

Viacúrovňové 

Poissonove regresné 

modely 

Zvýšenie pokrytia starostlivosti o deti vo veku 0-2 rokov z približne 10 % na 50 % v 15 analyzovaných krajinách 

EÚ by zvýšilo veľkosť ukončenej plodnosťou (z angl. completed fertility) vyššie vzdelaných žien z hodnôt okolo 1,4 

na 1,9 pôrodu na ženu. Zvýšenie pokrytia zariadení starostlivosti o deti by viedlo k menšiemu nárastu ukončenej 

plodnosti žien s nízkym vzdelaním z 1,8 na 2,0 pôrodu na ženu. Vplyv na rozhodnutie mať (ďalšie) dieťa okrem 

samotnej dostupnosti zariadení starostlivosti o deti má aj kvalita zariadení starostlivosti o deti ako aj náklady spojené 

so zariadeniami starostlivosti o deti ako aj socioekonomické zázemie páru. 

2015 Kinoshita a Guo Štrukturálna 
vektorová 

autoregresia (SVAR) 

Pracovná sila žien môže byť kľúčom k uvoľneniu rastového potenciálu v ekonomikách, ktoré disponujú 
kvalifikovanou pracovnou silou žien. To je dôležité hlavne pre krajiny, ktoré čelia nedostatku pracovných síl v 

dôsledku rýchleho starnutia populácie. Nízka flexibilita materskej dovolenky často spôsobuje, že ženy nastúpia na 

nízko kvalifikované pracovné pozície z dôvodu ich vyššej flexibility, čo však úplne nevyužíva ich potenciál a 

ľudský kapitál.  

2014 Kreyenfeld 

a Anderson  

Regresná analýza Nezamestnanosť mužov aj žien znižuje pravdepodobnosť narodenia ďalšieho dieťaťa. V súvislosti s 

nezamestnanosťou a plodnosťou existujú silné vzdelanostné gradienty a vzťah medzi nezamestnanosťou a 
plodnosťou sa líši podľa sociálno-ekonomickej skupiny. Plodnosť má tendenciu byť nižšia počas obdobia 

nezamestnanosti u vysoko vzdelaných žien a mužov, ale nie u ich menej vzdelaných párov. 

2014 Testa Regresná analýza Regresná analýza vzťahu medzi úrovňou vzdelania a mierou plodnosti založená na hypotéze, či a do akej miery sú 

investície do vzdelania v rozpore s reprodukčným správaním, majú vplyv na úroveň plodnosti. Na základe údajov z 

dvoch prieskumov Eurobarometra (2006 a 2011) o jednotlivcoch zoskupených v 27 krajinách EÚ skúma vzťah 
medzi vzdelaním žien a celoživotnými zámermi v oblasti plodnosti. Výsledky naznačujú, že pozitívny vzťah medzi 

úrovňou vzdelania žien a celoživotnými zámermi v oblasti plodnosti existuje na úrovni jednotlivca aj krajiny, ako aj 

v integrovanom mikro- a makro rámci. Hlavným vysvetlením týchto zistení je, že v inštitucionálnych kontextoch 

umožňujúcich vysoko vzdelaným ženám mať veľké rodiny sú ženy v reprodukčnom veku náchylnejšie investovať 

do ľudského kapitálu aj do veľkosti rodiny, pretože tieto voľby nie sú vnímané ako nezlučiteľné alternatívy. 

2014 OECD Komparatívna 

analýza 

Vyššia zamestnanosť žien a rodovo spravodlivejšie trhy práce podporujú tiež silnejší a inkluzívnejší hospodársky 

rast.  
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2013 Lanzieri Komparatívna 

analýza 

Ekonomická recesia, pokles hrubého domáceho produktu a zvyšujúca sa nezamestnanosť vede k odďaľovaniu 

zakladania či rozširovania rodín, a to najmä v krajinách strednej, východnej a južnej Európy. 

2013 Goldstein Fixed-effect 

modelling 

Ekonomická recesia má významný vplyv na zníženie miery plodnosti, a to najmä u žien v nižšom veku. Vzťah 

medzi ekonomickým prostredím a plodnosťou závisí od regiónu, veku a inštitucionálnych faktorov podpory mladej 

rodiny.  

2011 OECD Komparatívna 

analýza 

Existujú veľké rozdiely vo vysoko rozvinutých krajinách v oblasti výdavkov na rodinné politiky, ale aj v spôsobe, 

akým sú tieto výdavky štrukturálne rozdelené medzi peňažné dávky (najmä prídavky na deti a príspevky na 

rodičovskú dovolenku), služby (poskytovanie starostlivosti o deti, vzdelávanie v ranom detstve a služby pre rodiny) 

a daňovú podporu (daňové úľavy, úvery a príspevky pre rodiny s deťmi).  

2011 Thévenon Komparatívna 

analýza 

Len malá časť verejných politík je priamo zameraná na zvyšovanie miery plodnosti, a vo všeobecnosti sa verejné 

politiky zameriavajú na širšie vzťahy. Štúdia definuje šesť hlavných cieľov, na ktoré sa verejné politiky v oblasti 

podpory rodiny zameriavajú.  

2011 Thévenon a 

Gauthier 

Komparatívna 

analýza  

Niektoré rodinné politiky majú len krátkodobé účinky a spôsobujú krátkodobé nárasty miery plodnosti (tzv. baby 

booms) a následne prudšie znižovanie miery plodnosti, čo je väčšinou spôsobené zmenami v načasovaní a 

rozmiestnení, respektíve odstupmi medzi pôrodmi ako napríklad jednorazové finančné stimuly a rôzne stimuly. Na 

druhej strane, verejné politiky, ktoré vplývajú na dlhodobé rozhodnutia a majú dlhodobý efekt na mieru plodnosti, 

no však nemusia zanechať okamžitú stopu na miere plodnosti, sú politiky podporujúce rodovú rovnosť a zosúladenie 

skromného a pracovného života.  

2008 Neyer 

a Andersson 

Komparatívna 

analýza 

Účinky rodinných politík možno správne posúdiť len vtedy, ak sa skúma ich vplyv na správanie jednotlivcov 

(konkrétnej skupiny). Verejné politiky často potvrdzujú existujúce normy, ďalej ich formujú a signalizujú aký 

spôsob správania je želaný a podporovaný. 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 
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1.1  Objekt výskumu nízkej plodnosti - Medzera medzi zamýšľaným a skutočným 

počtom detí 

Aj keď sa vo výskume často pracuje s tézou, že verejné politiky dokážu 

zvyšovať mieru plodnosti cez pronatalitné politiky, v skutočnosti sa bavíme len 

o obmedzenej schopnosti a účinnosti politík, ktoré pri aplikácii v praxi narazia 

na obmedzenie v podobe želaného (zamýšľaného) počtu detí. V tomto bode sa 

začne rozlišovať medzi ideologicko-populistickými nápadmi a skutočnou 

verejnej politikou.  

Z ekonomického hľadiska môžeme predpokladať, že existuje problém 

klesajúcej hraničnej užitočnosti (znižujúcej sa marginálnej efektívnosti) 

verejných politík spojený s mierou približovania sa úhrnnej miery plodnosti 

k zamýšľanému počtu detí na ženu. Inak povedané, pri uzavretí medzery medzi 

želaným a skutočným počtom detí na ženu môžeme predpokladať absolútnu 

neúčinnosť verejných politík. S chápaním existencie tohto obmedzenia je nutné 

čítať a vnímať aj celú túto štúdiu.  

 

Podľa Sobotku, Matysiakovej a Brzozowskej (2020) medzi hlavné príčiny nízkej plodnosti 

patrí nezlučiteľnosť profesionálnej kariéry a rodinného života, čo vedie k bezdetnosti alebo k 

tomu, že ženy majú len jedno dieťa. To úzko súvisí s pretrvávajúcimi rodovými nerovnosťami 

v deľbe domácich prác, kde pozorujeme, že v spoločnostiach so silnými tradičnými normami 

rodových rolí sa už desaťročia neustále zaznamenáva veľmi nízka pôrodnosť. Medzi novšie 

faktory, ktoré prispievajú k poklesu miery plodnosti, je aj neistota a nestabilita na trhu práce 

spojená s prudkým rastom cien bývania či spoločenské normy.  

Ešte pred samotným skúmaním faktorov vplývajúcich na mieru plodnosti je dôležité poznať, 

aké sú preferencie žien ohľadom počtu detí, respektíve koľko detí ženy a páry plánujú mať. 

Ochota a želanie mať určitý počet detí, t.j. veľkosť rodiny, sa v čase veľmi nemení. Inak 

povedané, preferencie žien a párov o veľkosti rodiny sú naprieč generáciami skôr stabilné. 

Samotné rozdiely v plánovanom a skutočnom počte detí (viď graf nižšie) nám naznačujú, že za 

nízkou mierou plodnosti v rozvinutých krajín by mali byť iné faktory.  
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Graf 2 Priemerný skutočný a plánovaný počet detí podľa žien vo veku 25-39 rokov za rok 2011 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD Family Database, 2021 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ženy chcú mať v priemere o niečo viac ako dve deti. 

Avšak, keď sa pozrieme na skutočný počet detí, vidíme, že v priemere ženy svoje plány 

nenaplnili. Podobné preferencie ohľadom počtu plánovaných detí sú aj u mužov. Na množstvo 

plánovaných detí vplýva vzdelanie páru len minimálne. Napríklad v roku 2011 na Slovensku 

jednotlivci s nižším a stredným vzdelaním preferovali deti v počte 2,11 a jednotlivci s 

vysokoškolským vzdelaním na úrovni 2,13. Významný vplyv na preferencie v počte detí však 

má pracovný stav jednotlivcov, kde nezamestnaní jednotlivci chcú mať viac detí ako 

zamestnaní jednotlivci. V prípade Slovenska preferencie nezamestnaných je mať 2,19 dieťaťa 

a zamestnaných jednotlivcov 2,06 dieťaťa za rok 20111. Ak sa však pozrieme na štúdiu  

Šprochu (2018), ktorý skúmal empirické dáta o konečnej plodnosti žien s vekom narodenia od 

1900 do 1970 podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, preukázal v nej rozdiely v konečnej 

plodnosti, kde ženy bez vzdelania alebo so základným vzdelaním narodené medzi rokmi 1940 

až 1970 mali v priemere 2,8 dieťaťa, ženy so stredoškolským vzdelaním bez maturity mali 

v priemere 2,4 dieťaťa (s neustálym poklesom plodnosti až k úrovni 2,1 pre kohorty narodené 

v roku 1970), ženy so stredoškolským vzdelaním s maturitou mali v priemere 2,2 dieťaťa (s 

neustálym poklesom plodnosti k úrovni 1,9 pre kohorty narodené v roku 1970) 

a vysokoškolsky vzdelané ženy dosiahli konečnú plodnosť v priemere na úrovni 1,8 s relatívne 

 
1 Dáta vychádzajú z Eurobarometra 2011 a sú dostupné na: https://www.oecd.org/els/family/database.htm 
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stabilným vývojom (mierny pokles k hranici 1,7 bol zaznamenaný len pre kohorty narodené 

v roku 1970).  

Čo by malo byť cieľom verejných politík? Zvyšovanie úhrnnej miery plodnosti je nad sily 

verejných politík, pretože sú ovplyvňované množstvom faktorov mimo reálny vplyv verejnej 

politiky (spoločenské normy, ekonomická úroveň krajiny, rodová rovnosť a podobne). Verejné 

politiky by tak mali cieliť na to, aby prestal existovať rozpor medzi želanou veľkosťou rodiny 

(zamýšľaným počtom detí, resp. ideálny počet detí prezentovaný ženami) a skutočným počtom 

detí (mierou plodnosti, resp. úhrnnou plodnosťou – TFR). Inak povedané, verejné politiky by 

mali zabezpečiť súlad medzi zamýšľanými a prejavenými preferenciami v oblasti veľkosti 

rodiny. Tu dokážu byť verejné politiky účinné, na čo poukazuje aj nasledovný graf 3. 

Graf 3 Miera plodnosti vs. želaný počet detí v roku 2011 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD Family Database, 2021 

Medzera medzi zamýšľaným a skutočným počtom detí na ženu je oblasť, ktorá by mala byť 

objektom záujmu verejných politík. Správne kladené otázky typu „Prečo ženy nedokážu 

naplniť svoje želania o počte detí?“ tak určujú smer výskumu v tejto oblasti. A teda, nie 

cielenie určitej výšky TFR, ale uzatváranie medzery medzi želaným a skutočným počtom detí 
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na ženu, by malo byť objektom verejných politík. Z grafu je zjavné, že v Európe existujú dve 

veľké skupiny krajín: 1. krajiny, kde je medzera medzi želaným a skutočným počtom detí na 

ženu nízky (krajiny severnej Európy, Francúzsko, Belgicko a Holandsko) a 2. krajiny, kde je aj 

želaný a najmä skutočný počet detí na ženu nízky s pretrvávajúcou veľkou medzerou (krajiny 

južnej Európy, krajiny strednej a východnej Európy). Práve tieto krajiny nedokážu svoje 

verejné politiky zacieliť správne. Vo všetkých krajinách však prebiehajú viac-menej rovnaké 

procesy na strane žien, najmä zvyšovanie ich celkového vzdelania a veku pri pôrode prvého 

dieťaťa. Prečo potom v krajinách severnej Európy, Francúzska, Belgicka a Holandska, dokážu 

ženy realizovať svoje zámery a mať viac detí v porovnaní s inými krajinami? V čom sú verejné 

politiky v týchto krajinách odlišné, že dokážu efektívne znižovať medzeru medzi želaným 

a skutočným počtom detí na ženu?  

1.2 Vzdelanostná úroveň žien a plánovanie rodičovstva 

Práve preskúmanie zamýšľaného počtu detí a vzdelania žien je predmetom rozsiahlych 

výskumov, kde sa v podstate „bijú“ dva prístupy: moderný a tradicionalistický. Kým moderný 

prístup sa snaží poukazovať na fakt, že empiricky je overiteľným faktom, že práve vyššie 

vzdelané ženy chcú mať viac detí ako menej vzdelané ženy (Heiland, Prskawetz a Sanderson, 

2008), tradičný prístup poukazuje na opačné výsledky, a to, že vyššie vzdelané ženy (s 

bakalárskym a vyšším stupňom vzdelania) preferujú mať menší počet detí ako ženy s nižším 

vzdelaním (úplné stredoškolské vzdelania a nižšie) v dôsledku preferovania kariéry (Yang 

a Morgan, 2003).  

Otázkou je, ako koncept zamýšľaného počtu detí v závislosti od vzdelania zapadá do 

formovania pronatalitne orientovaných verejných politík? Pre formovanie účinných 

a nákladovo-efektívnych pronatalitných verejných politík v spoločnostiach s rastúcim 

podielom vysokovzdelaných žien (a párov) je preto podstatné vedieť, či vzdelanostná úroveň 

žien koreluje s plánovanou veľkosťou rodiny, aké faktory spôsobujú prípadnú existenciu tejto 

pozitívnej korelácie a aké rozdiely existujú medzi ženami v rôznom veku.  

Viaceré štúdie poukazujú na fakt, že ženy s cieľom presadiť sa v spoločnosti, odkladajú prvé 

dieťa do vyššieho veku a nahrádzajú toto rozhodnutie inými aktivitami (štúdium, kariéra). 

Môžeme však tvrdiť, že práve posun veku ženy pri narodení prvého dieťaťa je spojená s nižšou 

úhrnnou mierou plodnosti? Preskúmali sme dáta za posledných 20 rokov za krajiny Európy (rok 
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1999 vs. 2019) a na grafe nižšie prezentujeme vzťah medzi TFR a mediánovým vekom ženy 

pri narodení prvého dieťaťa. 

Graf 4 Mediánový vek prvorodičiek a miera plodnosti (1999 a 2019) v krajinách Európy 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD Family Database, 2021 

S rastúcim vekom prvorodičiek nie je spojený pokles miery plodnosti, skôr naopak. Základná 

téza o tom, že ženy majú menej detí v dôsledku toho, že začínajú rodiť vo vyššom veku, je 

chybná a neobstojí pri formovaní verejných politík snažiacich sa posunutie veku prvorodičiek 

do nižšieho veku.  

V krajinách EÚ existuje značný rozdiel medzi želanou a skutočnou veľkosťou rodiny. Tento 

rozdiel je obzvlášť veľký medzi vysoko vzdelanými ženami, ktoré majú zvyčajne nižšiu 

skutočnú úroveň plodnosti, ale vyššie reprodukčné zámery ako ich menej vzdelané kolegyne 

(Testa, 2012). Vzťah medzi zamýšľaným počtom detí a vzdelaním však nemusí byť nevyhnutne 

rovnaký ako vzťah medzi skutočnou plodnosťou a vzdelaním. To dáva priestor pre 

preskúmavanie faktorov, ktoré vysvetľujú tento fenomén. V troch prierezových kolách 

prieskumu Eurobaromter (EB) uskutočnených v rokoch 2001, 2006 a 2011 (Testa a Grilli, 2006, 
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Testa, 2010, Testa, 2012) bola pozorovaná pozitívna a štatisticky významná korelácia medzi 

priemernou konečnou plánovanou veľkosťou rodiny (počet už narodených detí plus počet detí, 

ktoré jednotlivec plánuje mať v budúcnosti) a podielom vysoko vzdelaných žien v 

reprodukčnom veku (20-45 rokov). Vysoko vzdelané ženy majú tendenciu nahrádzať počet detí 

kvalitou ich výchovy (Testa, 2014). Keďže plodenie a výchova detí sú časovo náročné, zvýšenie 

mzdových sadzieb vyvoláva negatívny substitučný účinok na dopyt po deťoch. Príjem ženy je 

preto negatívne spojený s plodením detí, keďže vyššia úroveň príjmu znamená, že náklady 

obetovanej príležitosti spojené s narodením a výchovou detí sú vyššie. V prípade mužov, 

naopak, prevláda skôr pozitívny účinok príjmu, keďže venujú menej času výchove detí, hoci 

veľkosť týchto účinkov sa v jednotlivých krajinách a paritách pôrodnosti líši. V súlade s týmto 

názorom je hypotéza, že časové nároky a hodnoty spojené s povolaniami s vyšším statusom 

konkurujú pozitívnym motiváciám rodiť deti. Podnecujú tak ženy s vyšším vzdelaním a vyššou 

kariérnou pozíciou odkladať narodenie prvého dieťaťa s cieľom dosiahnuť optimálny 

kompromis medzi investíciami do ľudského kapitálu a kariérnymi plánmi (Gustafsson, 2001). 

Pre chápanie rozhodovania vysoko vzdelaných žien sa využívajú najmä ekonomické a rodové 

teórie, pretože explicitne zohľadňujú vplyv pracovnej kariéry žien na ich plodnosť. Sociálno-

ekonomické vysvetlenie nízkej plodnosti sa zameriava na priame a nepriame náklady 

obetovanej príležitosti, ktoré vznikajú pri narodení detí. Väčšia ekonomická nezávislosť žien, 

ktorá sa dosahuje prostredníctvom lepšieho vzdelania a vyššej účasti na trhu práce, znižuje 

zisky z manželstva založené na vzájomnej závislosti tradičnej rodovej deľby práce v rodine a 

zvyšuje relatívne náklady na plodenie a výchovu detí. Inými slovami, predpokladá sa, že ženy 

sa vzdajú zárobku, aby sa mohli starať o deti v domácnosti, alebo že skrátia svoj pracovný čas. 

Iná skupina teórií pracuje s tradicionalizmom („tradičná rodina“) ako hlavným zdrojom 

rozdielov v plodnosti v jednotlivých krajinách, najmä v extrémne nízkych plodností v krajinách 

južnej Európy (napríklad Taliansko). Veľmi nízka plodnosť môže byť výsledkom nesúladu 

medzi vyššou rodovou rovnosťou v inštitúciách orientovaných na jednotlivca (zamestnanie) a 

pretrvávajúcou rodovou nerovnosťou v sociálnych inštitúciách (rodina). Zatiaľ čo ženy majú v 

posledných rokoch rovnocennejšie príležitosti v oblasti vzdelávania a do určitej miery aj na 

trhu práce, v rodine sa tak nestalo. Podľa tejto teórie, krajiny, ktoré sa úspešne prispôsobili 

zániku „tradičnej rodiny“ založenej na manželstve a modeli muža živiteľa, zaznamenávajú 

vyššiu úroveň plodnosti ako krajiny s nedokončenou rodovou a rodinnou „revolúciou“ (Esping-

Andersen, 2009). Ďalšia teória, teória plánovaného správania, tvrdí, že zámery (z angl. 

intentions) sú najpriamejším determinantom príslušného správania jednotlivca. Podľa tejto 
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teórie sa zámery formujú pod bezprostredným vplyvom troch skupín faktorov (Testa, 2014): 

(a) osobné pozitívne a negatívne postoje k správaniu, t. j. mať dieťa; (b) subjektívne normy, t. 

j. vnímaný sociálny tlak na zapojenie alebo nezapojenie sa do správania; (c) vnímaná kontrola 

správania, t. j. schopnosť vykonávať správanie, ktorá môže závisieť napríklad od dostupnosti 

bývania, príjmu alebo iných zdrojov.  

Billari, Philipov a Testa (2009), ktorí aplikovali všeobecnú teóriu plánovaného správania na 

prípad plodnosti, ukázali, že prechod k rodičovstvu je podmienený najmä existujúcim 

normatívnym tlakom a individuálnymi osobnými postojmi k plodnosti, zatiaľ čo vnímaná 

kontrola správania zohráva väčšiu úlohu pri rozhodovaní o druhom dieťati. Možno 

predpokladať, že vnímaná kontrola správania má pozitívny vplyv na zámery plodnosti vysoko 

vzdelaných žien (Testa, 2010). Otázkou je, či a do akej miery môže byť pozitívny účinok, ktorý 

vykazuje vnímaná kontrola správania, vyvážený negatívnym účinkom, ktorý majú normy a 

postoje. Normy významne prispievajú k negatívnym účinkom pokračovania v štúdiu na 

plodnosť žien, čo poukazuje na význam samotného zapísania sa do inštitúcie vyššieho 

vzdelávania bez ohľadu na dosiahnutú úroveň vzdelania. Môže tu ísť aj o opačnú kauzalitu: 

empirické štúdie ukázali, že ženy s vyšším vzdelaním majú v priemere nižšiu ukončenú 

plodnosť, pretože ženy, ktoré majú jedno alebo viac detí skôr, častejšie opúšťajú (alebo 

nenastupujú) dlhé vzdelávacie dráhy a nikdy nedosiahnu vysokú úroveň vzdelania (Cohen, 

Kravdal a Keilman, 2011).  

Motivácia k plodeniu detí je mylne negatívne spájaná s úrovňou vzdelania. Niektoré štúdie 

tvrdia, že vysoká úroveň vzdelania poskytuje ženám vyššiu mieru autonómie, čo následne 

podporuje aktivity, ktoré sú konkurencieschopné s plodením detí, a vedie k želaniam mať menej 

detí. Vystavenie životným dráham, ktoré sú konkurenčné k plodeniu detí, ako napríklad 

ukončenie vzdelania, tiež zohráva kľúčovú úlohu pri vysvetľovaní prechodu k rodičovstvu. 

Znamienko korelácie medzi vzdelaním žien a reprodukčnými zámermi závisí od toho, či želania 

iných významných osôb a obmedzenia životných situácií, ktoré vysoko vzdelané ženy 

zohľadňujú v procese rozhodovania, vyvažujú negatívne účinky vyplývajúce z ich vyššej miery 

autonómie. Na skutočnosť, či a koľko detí bude mať žena (pár) tak vplýva mnoho dodatočných 

faktorov, ktoré žena (pár) berie do úvahy pred samotným rozhodnutím. Existuje tak priestor na 

preskúmavanie socio-ekonomických faktorov aj verejných politík, ktoré rozoberáme 

v podkapitolách nižšie.  
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1.3 Ekonomická nestabilita a nestabilita na trhu práce 

Jednou z charakteristík väčšiny vyspelých krajín v posledných dekádach je nízka úhrnná miera 

plodnosti2 (z angl. total fertility rate – TFR), ktorá spolu s rastúcou dĺžkou dožitia urýchľuje 

demografické starnutie populácie (Basten a kol., 2013). Posledná hospodárska kríza, ktorá 

v priebehu roka 2008 zasiahla väčšinu štátov Európy, otvorila otázku, či ekonomická recesia 

a neistota na trhu práce vplýva na úhrnnú mieru plodnosti. Mnoho štúdií potvrdilo, že 

ekonomická recesia a s tým spojená rastúca nezamestnanosť a finančná neistota odďaľuje 

zakladanie rodín (Mills a Blossfeld, 2003; Adserà, 2004; Perelli-Harris, 2006; Bernardi et al., 

2007, Gutiérrez-Domènech, 2008; Neels, 2010; Sobotka et al., 2011; Hofmann and Hohmeyer, 

2012, Kreyenfeld et al., 2012, Pailhé a Solaz, 2012; Matysiak a Vignoli, 2013; Currie 

a Schwandt, 2014; Cazzola et al, 2016; Comolli, 2017). Del Bono et al. (2015) poukazujú na 

fakt, že práve neistota na trhu práce, ktorá môže vyplývať so zvyšujúcej sa nezamestnanosti, 

vplýva na rozhodnutie mať deti.    

Druhý teoretický prúd naznačuje, že práve v čase ekonomickej expanzie sú náklady 

obetovaných príležitostí spojené s výchovou detí u žien vyššie ako v prípade ekonomickej 

recesie. To znamená že ekonomická recesia môže na mieru plodnosti vplývať proticyklicky 

(Adserà a Menendez, 2011; Neels et al., 2013), a to najmä u nižšie vzdelanostných kohort, kde 

materstvo môže byť chápané ako „istá“ rola (Kreyenfeld a Anderson, 2014). Avšak Goldstein 

et al. (2013) poukazujú na fakt, že najmä v štátoch strednej, východnej a južnej Európy, vrátane 

Slovenska, je silný vzťah medzi nezamestnanosťou a mierou plodnosti, čo naznačuje, že úhrnná 

miera plodnosti klesá v prípade zhoršujúcich sa ekonomických podmienok a neistoty ohľadom 

schopnosti zamestnať sa a vyrovnávať príjem v čase (z angl. income smoothing). Zhoršujúce sa 

ekonomické podmienky prejavujúce sa aj rastúcou mierou nezamestnanosti negatívne vplývajú 

na úhrnnú mieru plodnosti a to všetkých vekových kohort. U mladších vekových kohort sa 

negatívne dopady ekonomickej recesie prejavujú odložením materstva na „lepšie“ časy3 

a u starších vekových kohort vplývajú na rozhodnutie mať druhé, či tretie dieťa (Goldstein et 

al., 2013; Currie a Schwandt, 2014). Na negatívne dopady rastúcej nezamestnanosti na mieru 

plodnosti podľa vekových a vzdelanostných kohort upozorňujú aj Kreyenfeld a Anderson 

(2014), ktorí tvrdia, že práve jednotlivci s vyšším vzdelaním majú vyššiu pravdepodobnosť 

 
2 Pod úhrnnou plodnosťou chápeme priemerný počet živonarodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej 

celého reprodukčného obdobia pri zachovaní úrovne plodnosti sledovaného roka a za predpokladu nulovej 

úmrtnosti (Jurčová, 2002).  
3 Tento jav je známy aj ako „tempo effect“ (Currie a Schwandt, 2014) 
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odkladať založenie rodiny v prípade, ak by boli nezamestnaní. Teda negatívne dopady 

nezamestnanosti na mieru plodnosti môžeme pozorovať tak v krátkom ako aj v dlhom období.  

Na negatívny vplyv ekonomickej krízy, respektíve ekonomickej recesie v krajinách EÚ 

poukazujú aj Kocourková et al. (2019). Vo svojej štúdii skúmali viacero regresných modelov, 

kde za nezávislé premenné stanovili štát, čas ako lineárne rastúcu premennú, HDP na 

obyvateľa, nezamestnanosť a krízu. Poukazujú na fakt, že pred príchodom krízy sa miera 

plodnosti mierne zvyšovala a v období po kríze sa miera plodnosti v čase znižovala.  

Lanzieri (2013) skúma trendy vo vývoji miery plodnosti v 31 európskych krajinách na 

vybraných indikátoroch ekonomickej recesie. Poukazuje na fakt, že dopady ekonomickej 

recesie na mieru plodnosti sú špecifické pre rôzne skupiny obyvateľstva, a to v závislosti od 

dosiahnutého vzdelania, statusu zamestnania či migrácie v danej krajine. Obdobie ekonomickej 

recesie sa zvyčajne prejavuje na poklese hrubého domáceho produktu danej krajiny, čo 

následne vedie k zníženiu miery plodnosti s určitým časovým oneskorením. Najvyšší pokles 

v miere plodnosti bol zaznamenaný u vzdelanostných kohort so stredným vzdelaním (ISCED 

level 3-4). Následne poukázal na fakt, že vplyv ekonomickej recesie môže byť zmiernený 

vládnymi intervenciami a politikami umožňujúcimi zosúladenie pracovného a súkromného 

života. Práve viacero štúdií poukazujúcich na pozitívne efekty zosúlaďovania pracovného 

a súkromného života a ich schopnosť vyrovnávať spotrebu ekonomických agentov 

(domácností) v čase ekonomickej recesie nás motivuje preskúmať tieto politiky a ich vplyv na 

mieru plodnosti. Preto sa nasledujúca podkapitola venuje štúdiám zameraných na skúmanie 

zosúladenia pracovného a súkromného života.  

Na existenciu vzťahu medzi ekonomickým cyklom a mierou plodnosti poukazuje obrovské 

množstvo štúdií. Z novších štúdií spomenieme najmä Sobotka et al. (2011), Goldstein et al. 

(2013), Lanzieri (2013), Comolli, (2017), či Kocourková et al. (2019). Práve ekonomická 

recesia, pokles hrubého domáceho produktu, a tým aj zvyšujúca sa nezamestnanosť, vedie 

k odďaľovaniu zakladania či rozširovania rodín. Najmä v krajinách strednej, východnej a južnej 

Európy, včítane Slovenska, mnoho štúdií potvrdzuje existenciu silného vzťahu medzi 

ekonomickou recesiou a poklesom miery plodnosti.  

Pri identifikovaní vplyvu ekonomického cyklu na mieru plodnosti vychádzame zo  štúdie 

autorov (Kocourková et al., 2019), ktoré sa zamerali na vyhodnocovanie vplyvu ekonomickej 

krízy v roku 2008 na vývoj úhrnnej plodnosti v štátoch EÚ prostredníctvom metódy lineárnej 

regresie. Pri skúmaní vzťahu medzi krízou a mierou plodnosti skúmali na empirických 
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panelových dátach za roky 2001 až 2013, ktoré rozdelili na obdobie pred krízou a na obdobie 

po kríze. Zároveň poukazujú na fakt, že dopady ekonomickej krízy na úhrnnú FR je možné 

pozorovať s ročným až dvojročným oneskorením čo potvrdzuje aj štúdia Comolliho (2017). 

Podľa výsledkov Kocourkovej et al. (2019) využívame metódu jednoduchej lineárnej regresie, 

kde určíme vplyv zmeny nezamestnanosti na zmenu mieru plodnosti:     

TFRt = 𝛽0 + 𝛽1 × (
𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
− 1) + 𝜀    (1)  

kde: 

TFRt - zmena celkovej miery plodnosti, 

𝛽0 - absolútny člen, 

𝛽1 - regresný koeficient, 

𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
− 1 - zmena miery nezamestnanosti, 

𝜀 – náhodná zložka. 

 

Kocourková et al. (2019) poukazujú na fakt, že premenné HDP na obyvateľa a nezamestnanosť 

sú medzi sebou významne korelované. Na základe skúmania rôznych regresných modelov za 

najvýznamnejšie faktory, ktoré vplývajú na mieru plodnosti je faktor HDP na obyvateľa a 

faktor nezamestnanosti.  

V našom modeli abstrahujeme od premenných ako čas, štát a HDP na obyvateľa, keďže medzi 

nezamestnanosťou a HDP na obyvateľa existuje korelácia. Predpokladáme, že nezamestnanosť 

bude vplývať na mieru plodnosti v súlade s výsledkami štúdií zameranými na štáty EÚ, preto 

sme regresný koeficient stanovili podľa štúdie Kocourkovej et al. (2019) 𝛽1 = −0,129. 

Môžeme tak predpokladať, že rast nezamestnanosti spôsobí pokles miery plodnosti. 

Reflektujeme tak výsledky empirických výskumov Sobotku a kol. (2011) alebo Comolli 

(2017). Východiskovým rokom pre modelovanie vplyvu zmeny nezamestnanosti na mieru 

plodnosti je rok 2017, kde podľa Eurostatu bola miera plodnosti na Slovensku na úrovni 1,52 

dieťaťa.     

Na základe aktuálneho trendu dobiehajúcich tehotenstiev ako aj zmeny v distribúcii plodnosti 

podľa vekových kohort a najmä zvýšení mediánového veku prvorodičiek (Kohler et al. 2002; 

Šprocha a Majo, 2016) pracujeme s priemerom početnosti narodených detí podľa veku ženy 

(Graf 5 Priemerná početnosť narodených deti podľa veku ženy na Slovensku v rokoch 2008 až 
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2017) zistených z dát OECD za obdobie rokov 2008 až 2017. Priemerovaním za dlhšie obdobie 

dokážeme zachytiť hodnoty v odľahlejších hodnotách veku žien.  

 

Graf 5 Priemerná početnosť narodených deti podľa veku ženy na Slovensku v rokoch 2008 až 

2017 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD, 2021  

 

Pre potreby modelovania budúcej populácie môžeme predpokladať, že rozdelenie počtu 

narodených detí podľa veku žien sa v budúcnosti výraznejšie meniť nebude. Zmena v počte 

narodených detí bude teda závislá len od celkovej miery plodnosti, ktorá by mala dynamicky 

reagovať na ekonomický vývoj, konkrétne na zmenu v nezamestnanosti.  

Jedným z prejavov ekonomickej recesie je aj trendový pokles cien akciových indexov, pokles 

hrubého domáceho produktu ako aj zvýšenie nezamestnanosti, ktorá často reflektuje zvýšenie 

neistoty na trhu práce a tým aj finančnú neistotu z pohľadu ekonomických agentov. Empirický 

vývoj miery nezamestnanosti, miery plodnosti v posledných dekádach zobrazuje Graf 8 nižšie.  
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Graf 6 Vývoj miery plodnosti a nezamestnanosti na Slovensku   

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD a Eurostatu, 2021 

Vplyv nezamestnanosti na mieru plodnosti je potrebné nazerať približne s dvojročným 

oneskorením. Napríklad klesajúci trend nezamestnanosti v rokoch 2004-2008 respektíve 2013-

2019 sa prejavil rastom miery plodnosti oneskorene a to až v rokoch 2007-2009 respektíve 

2017-2019. 

Na základe posúdenia údajov prezentovaných v grafe vyššie môžeme povedať, že obdobia 

s vyššou mierou nezamestnanosti sú následne sprevádzané znižujúcou sa mierou plodnosti 

a naopak. Môžeme teda konštatovať, že pri znižujúcej sa miere nezamestnanosti sa miera 

plodnosti bude s určitým časovým oneskorením zvyšovať čo potvrdzuje aj Comolli (2017). 

Avšak nárast miery plodnosti viditeľný v poslednej dekáde je spôsobený nielen klesajúcou 

mierou nezamestnanosti, a teda zvyšujúcou sa istotou na trhu práce, ale aj dobiehajúcimi 

tehotenstvami. Môžeme predpokladať, že práve dobiehajúce tehotenstvá budú mať vplyv na 

zvyšujúcu sa mieru plodnosti aj v najbližších rokoch (Kohler et al., 2002).   

Empirický vývoj miery plodnosti ako aj odhad vývoja miery plodnosti pre Slovensko podľa 

Eurostatu prezentujeme na nasledujúcom grafe.  
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Graf 7 Empirický vývoj miery plodnosti a prognóza miery plodnosti pre SR podľa Eurostatu  

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát Eurostatu, 2021 

 

Keďže viacero výskumov poukazuje na vplyv ekonomického cyklu na mieru plodnosti, pokúsili 

sme sa stochasticky modelovať mieru plodnosti, ktorá je naviazaná na vývoj nezamestnanosti, 

ktorú zobrazuje Graf 10 nižšie. 

Podobný vplyv na mieru plodnosti môžeme predpokladať aj pri aktuálne prebiehajúcej 

pandémii COVID-19 kde už prvé čísla naznačujú vplyv ekonomickej nestability spôsobenej 

opatreniami zameranými na spomalenie šírenia vírusu a teda vnímanie pandémie spôsobenou 

novým koronavírusom z pohľadu jednotlivca, následné obmedzenie mobility či negatívne 

dopady na ekonomiky krajín sa prejavili už na prvých krajinách ako napríklad Taliansko, USA 

a Francúzsko.  

Podľa správy Talianskeho štatistického úradu prvá vlna nového koronavírusu a s tým spojené 

obmedzenia mobility, ktoré následne spôsobili hospodársku krízu spôsobilo pokles pôrodnosti 

o 3,9%. Podľa správy pokles pôrodnosti sa zvyšoval v najmä druhom polroku roka 2020 pričom 

najväčší pokles pôrodnosti v Talianku bol spozorovaný v novembri a decembri 2020. V USA 

podľa správy od National center for Health Statistics v roku 2020 poklesla pôrodnosť predbežne 

o 4 % a vo Francúzsku podľa Francúzskeho národného inštitútu pre štatistiku a ekonomické 

štúdie so zdravotnou a ekonomickou krízou spôsobenou epidémiou nového koronavírusu sa 

prejavila poklesom pôrodnosti koncom roka 2020. V decembri 2020 poklesla pôrodnosť o 7 % 
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oproti decembru 2019. Pokles bol aj naďalej oveľa výraznejší v januári 2021 a to o 13 % ako v 

januári 2020. 

 

Graf 8 Projekcie vývoja miery plodnosti a nezamestnanosti – vybraná simulácia na úrovni 50. 

percentilu 

Poznámka: TFR – úhrnná plodnosť/miera plodnosti; U – miera nezamestnanosti 

Zdroj: Výstupy z modelu Oranžová obálka, 2021 

Obdobia, ktoré sú charakteristické nižšou mierou nezamestnanosti, dosahujú vyššiu mieru 

plodnosti, ktorá na zmenu nezamestnanosti reaguje s dvojročným oneskorením, čo potvrdzuje 

aj Comolli (2017). Naopak, v obdobiach s rastúcou nezamestnanosťou pozorujeme pokles 

v miere plodnosti čo potvrdzuje aj empirický vývoj nezamestnanosti a miery plodnosti. 

Zároveň môžeme povedať, že fenomén dobiehajúcich tehotenstiev (Kohler et al., 2002) je 

v najbližších dekádach zachovaný, a to prostredníctvom konvergenčných kritérií, ktoré 

vplývajú na zvýšenie produktivity práce a znížene nezamestnanosti.  

Aj napriek volatilite stochasticky modelovanej úhrnnej miery plodnosti, ktorá ovplyvňuje počty 

narodených detí (0 ročných v čase 𝑡 + 1), neutrálny scenár vývoja populácie, ktorý je tvorený 

50. percentilom simulácií, zodpovedá projekciám celkovej populácie podľa EUROPOP2018. 

Optimistický a pesimistický scenár nám umožňujú skúmať mieru plodnosti pri rôznom vývoji 

ekonomiky ako aj skúmať dopady jednotlivých opatrení verejných politík v konkrétnej fáze 

ekonomického cyklu. Práve vhodne nastavené verejné politiky umožňujú zmiernenie vplyvu 
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ekonomickej recesie na mieru plodnosti čo potvrdzujú aj Kohler et al. (2002), Adsera (2005), 

Goldstein et al. (2013) či Lanzieri (2013).  

Môžeme tak predpokladať, že úhrnná miera plodnosti ako kľúčový ukazovateľ, bude volatilný 

a bude závisieť od volatility ekonomického prostredia. Záujmom verejných politík by malo byť 

odfiltrovanie tejto volatility z rozhodovania párov o založení rodiny, resp. rozhodovania žien 

o časovaní dieťaťa.  

1.4 Nemožnosť zosúladenia pracovného a súkromného života (tzv. work-life 

balance) 

Rozdielne dopady ekonomickej recesie na mieru plodnosti naprieč štátmi EÚ sú spôsobené aj 

rôznymi verejnými politikami a rôznou úrovňou zosúladenia pracovného a súkromného života 

ako aj dostupnosťou zariadení formálnej starostlivosti o deti. Preto vhodne nastavené parametre 

verejnej politiky zamerané na zosúladenie pracovného a súkromného života a sprístupnenie 

zariadení predškolskej starostlivosti o deti napomáhajú ekonomickým agentom vstúpiť 

a zotrvať na trhu práce, čo môže zmierniť negatívne dopady ekonomickej recesie a teda aj 

zvyšujúcej sa nezamestnanosti na mieru plodnosti.  

Pozitívnu koreláciu medzi mierou plodnosti a verejnými politikami umožňujúcimi zosúladenie 

pracovného a súkromného života potvrdzuje napríklad Adsera (2005) alebo Kreyenfeld 

a Anderson (2014). Vo svojej štúdii poukazujú na fakt, že rodové rozdiely v nezamestnanosti 

v danej ekonomike negatívne vplývajú na mieru pôrodnosti.    

V krajinách strednej a východnej Európy je znižovanie miery plodnosti spôsobené aj neistotou 

spôsobenou transformačným procesom, ktorý zvýšil výnosy zo vzdelania. Propopulačné 

verejné politiky v socialistických krajinách a podporovanie tehotenstiev v mladom veku na 

úkor vzdelania a vyššie transakčné náklady na vzdelanie sú faktormi, ktoré pôsobili na zníženie 

miery pôrodnosti v týchto krajinách práve v čase transformácie. To následne spôsobilo 

odkladanie tehotenstiev v období transformácie, keďže investície do vzdelania sa stali 

atraktívnejšie a poskytovali prístup k stabilnejšiemu zamestnaniu a vyšším mzdám (Kohler et 

al., 2002). Zároveň absencia verejnej politiky umožňujúcej zosúladenie pracovného 

a súkromného života v postkomunistických krajinách je dodatočným faktorom, ktorý spôsobil 

znižovanie miery pôrodnosti. Avšak podľa Kohlera et al. (2002) môžeme v najbližších 

dekádach očakávať dobiehanie odložených tehotenstiev, ktoré vznikli v dôsledku neistoty na 



35 

 

trhu práce či pokračujúceho štúdia. Dočasne sa tento faktor prejaví na zvýšení miery plodnosti 

v najbližších rokoch, čo empiricky potvrdzujú aj dáta z Eurostatu o zvýšení mediánového veku 

prvorodičiek. Podľa Currie a Schwandt (2014) práve u vekových kohort 20 až 24 ročných 

ekonomických agentov má zvýšenie nezamestnanosti najsilnejší vplyv na zníženie miery 

plodnosti a prejaví sa tzv. „tempo effect“. Negatívny efekt rastu nezamestnanosti na mieru 

plodnosti je u týchto vekových kohort až dvakrát väčší ako u ostatných vekových kohort. 

S rastúcim vekom ekonomického agenta tento negatívny vplyv nezamestnanosti na mieru 

plodnosti mizne, až kým u vekových kohort 40 a viac je len minimálny (Currie a Schwandt, 

2014).  

Na opodstatnenosť zosúladenia pracovného a súkromného života poukazujú aj Kohler et al. 

(2002) a Kreyenfeld a Anderson (2014), ktorí tvrdia, že zosúladenie súkromného a pracovného 

života znižuje náklady obetovaných príležitostí spojených s výchovou detí, čo môže viesť 

k zvýšeniu miery pôrodnosti u všetkých vzdelanostných (respektíve príjmových) kohort.   

Vyššia vzdelanosť žien či prechod transformačným procesom v postkomunistických krajinách 

viedlo k zvýšeniu zamestnanosti žien, ktoré po tom, ako sa stanú matkami, už neopúšťajú 

zamestnanie, ale radšej sa rozhodnú kombinovať rodičovstvo s platenou prácou (Goldscheider 

2000, Goldin 2006). Nový model rodiny s dvoma živiteľmi tak nahradil model rodiny s mužom 

živiteľom a je dominantný najmä medzi vyššie vzdelanými pármi (Steiber et al. 2016). Práve 

táto zmena zvýšila potrebu a významnosť politík zameraných na zosúlaďovanie pracovného 

a súkromného života.  

Kinoshita a Guo (2015) zdôrazňujú významnosť pracovnej sily žien, ktorá môže byť kľúčom 

k uvoľneniu rastového potenciálu v ekonomikách, a to najmä v tých ekonomikách, ktoré 

disponujú kvalifikovanou pracovnou silou žien. To je dôležité hlavne pre krajiny, ktoré čelia 

nedostatku pracovných síl v dôsledku rýchleho starnutia populácie, aké môžeme vidieť 

v krajinách strednej Európy vrátane Slovenska.  

Pre dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov je podľa Esping-

Andersena (2009) a Čermana a Dujavy (2021) potrebné riešiť nedostatok služieb formálnej 

starostlivosti o deti, ktoré ženám (rodičom) pomáhajú dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným 

a súkromným životom a podporujú návrat matiek späť na trh práce. V krajinách, ktoré 

nedisponujú dostatkom zariadení formálnej starostlivosti o deti (jasle a škôlky), tento 

nedostatok vedie k dvom rovnováham, a to (Esping-Andersen, 2009): 

i. rovnováhe, ktorá sa vyznačuje bezdetnosťou a nízkou pôrodnosťou,  
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ii. k rovnováhe, ktorá sa síce vyznačuje vyššou mierou plodnosti no nízkym 

príjmom a nízkou zamestnanosťou.  

Práve druhý typ rovnováhy zvyšuje riziko chudoby rodín s malými deťmi (Európska komisia, 

2021) a z globálneho hľadiska sa vyznačuje aj nižším tempom ekonomického rastu, keďže 

nízka zamestnanosť žien neumožní využívať potenciál kvalifikovanej pracovnej sily tenjto 

skupiny. 

Z tohto hľadiska Európska rada už v roku 2002 schválila Barcelonské ciele. Barcelonské ciele 

predstavujú súbor cieľov zameraných na odstránenie prekážok účasti žien (alebo jednotlivcov 

starajúcich sa o deti) na opätovný vstup na trh práce. Cieľom bolo, aby do roku 2010 bola 90% 

dostupnosť k zariadeniam starostlivosti pre deti staršie ako 3 roky a dostupnosť týchto 

zariadení pre detí do 3 rokoch viac než 33%. Avšak Európska komisia už dlhodobo poukazuje 

na nespĺňanie týchto cieľov zo strany Slovenska.  

 

Graf 9 Miera účasti detí v predškolskej starostlivosti vo vybraných krajinách podľa veku v roku 

2018, alebo poslednom známom 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

 

V niektorých členských štátoch existuje obdobie, počas ktorého rodiny s malými deťmi už 

nemajú nárok na rodičovské dávky a/alebo dopyt po garantovaných (respektíve inak štátom 
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podporovaných) miest v predškolskom vzdelávaní a starostlivosti je väčší ako ponuka. Tento 

jav vedie k zníženiu disponibilnému príjmu rodiny, keďže jeden z rodičov (najčastejšie žena) 

ostáva s dieťaťom/deťmi doma bez akejkoľvek náhrady príjmu (keďže už ukončil/a poberanie 

dávok materskej, či iných rodičovských dávok). Toto obdobie sa označuje ako "medzera v 

starostlivosti o deti", respektíve childcare gap (Európska komisia, 2021).  

V krajinách ako Dánsko, Nemecko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko childcare gap neexistuje. 

Cielené politiky na odstránenie medzery v starostlivosti o deti sú najčastejšie spojené s 

garantovanými miestami v predškolských zariadeniach pre rodičov, ktorí chcú nastúpiť alebo 

nastúpili späť na trh práce alebo miestami financovaných z verejných zdrojov. Naopak, 

Slovensko spolu s Rumunskom dosahujú najvyššie medzery v starostlivosti o deti. Z podhľadu 

veľkosti medzery v starostlivosti o deti podľa Európskej komisie (2021) môžeme krajiny 

rozdeliť do štyroch základných skupín: 

- Skupina 1: relatívne dlhé obdobie platenej materskej a rodičovskej dovolenky a 

zaručené skoré získanie miesta v predškolskom zariadení a vysoká miera flexibility 

a voľby pre rodičov pri prechode medzi domácou starostlivosťou a predškolským 

vzdelávaním a výchovou (napr. Švédsko, Slovinsko, Fínsko, Nemecko).  

- Skupina 2: relatívne dlhé obdobie platenej materskej a rodičovskej dovolenky, ale 

zaručené miesto v predškolskom zariadení neskôr, avšak väčšinou pred začatím 

základného vzdelávania a to v 4. až 6. roku veku dieťaťa4 (napr. Grécko, Chorvátsko, 

Slovensko, Litva, Rakúsko). 

- Skupina 3: relatívne krátke obdobie platenej materskej a rodičovskej dovolenky, ale 

zaručené miesto v predškolskom zariadení pre deti v ranom veku dieťaťa aj už okolo 1 

roku veku dieťaťa (napr. Dánsko5, Belgicko, Lotyšsko, Španielsko, Francúzsko).  

- Skupina 4: relatívne krátke obdobie platenej materskej a rodičovskej dovolenky a 

zaručené miesto v predškolskom zariadení vo vyššom veku dieťaťa (napr. Írsko, 

Portugalsko, Malta, Holandsko). 

Vplyv na medzeru starostlivosti o deti a znižovanie rozdielov medzi krajinami v tejto oblasti 

majú predovšetkým verejné politiky týkajúce sa materských/rodičovských dovoleniek, 

dostupnosti zariadení predškolskej starostlivosti a vzdelávania, za ktorými by malo stáť 

 
4 Priemer EÚ sú 3 roky (Európska komisia, 2021). 
5 V prípade Dánska je dĺžka platenej dovolenky zameranej na starostlivosť o dieťa 6 mesiacov a dieťa má zaručené 

miesto v predškolskom zariadení od 6 mesiacov. 
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komplexné politické rozhodovanie, ktoré by malo brať v úvahu aj potenciálne prínosy pre 

rodičov, deti, spoločnosť, hospodárstvo ako aj empiricky namerané správanie jednotlivcov.  

Z pohľadu materskej dovolenky podľa smernice EÚ o materskej dovolenke (92/85/EHS) majú 

ženy právo na minimálne 14 týždňov materskej dovolenky (vrátane dovolenky pred pôrodom 

aj po ňom), z ktorých sú minimálne 2 týždne povinné. Prax ukazuje, že dlhšie obdobie materskej 

dovolenky je spojené so zlepšením zdravia matiek a dlhším trvaním dojčenia, čo však krajiny 

EÚ spĺňajú. Na druhej strane, dlhšie trvajúce materské dovolenky (a teda dlhšie trvajúci 

výpadok z trhu práce spravidla viac než 1 rok) sú spojené s nižšími príjmami žien, pomalším 

kariérnym postupom po návrate do práce, zvyšovaním ekonomickej závislosti na partnerovi, 

znižovaním disponibilného príjmu rodiny, čo spätne prispieva k rozdielom v odmeňovaní žien 

a mužov a zvyšovaniu „pokuty za materstvo“ (O’Brien a Wall, 2017; Petts a Konoster, 2018). 

Tu prichádza na rad starostlivosť otcov o dieťa/deti a teda rôzne formy otcovskej dovolenky či 

zdieľanej dovolenky medzi oboma rodičmi. Otcovská dovolenka posilňuje vzťah medzi otcom 

a dieťaťom a podporuje väčšie zapojenie otcov do výchovy detí, čo vedie k rodovo rovnejšiemu 

rodičovstvu. Zvýšenie využívania otcovskej a rodičovskej dovolenky pre otcov má za cieľ 

podporiť rodovo spravodlivejšie rozdelenie starostlivosti a zodpovednosti, a je kľúčovým 

cieľom smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a 

opatrovateľov (2019/1158/EÚ).  

V oblasti dostupnosti zariadení predškolskej starostlivosti je dôležitým faktorom to, že pre deti 

najmä vo veku 3 rokov (platí aj pre mladšie), ktoré navštevujú vysokokvalitné formálne 

zariadenia starostlivosti o deti, sa spája s prírastkami v kognitívnych, jazykových zručností a 

sociálny rozvojom (Melhuis et al., 2015). Najväčší prínos tejto politiky je práve u detí zo 

znevýhodneného prostredia a chudobnejších rodín, čo znamená, že práve skorá predškolská 

starostlivosť a výchova môžu zlepšiť životné šance detí v budúcnosti a znížiť sociálno-

ekonomické nerovnosti (Európska komisia, 2021). V neposlednom rade investície do 

predškolského vzdelávania a starostlivosti o deti podporujú zamestnanosť žien a rodovú 

rovnosť. Tu upriamujeme pozornosť najmä na štúdie realizované výskumným tímom profesora 

Heckmana (držiteľ Nobelovej ceny), ktorý sa venuje problematike ľudského kapitálu 

a návratnosti programov zameraných na vzdelávanie6. Vyššia zamestnanosť a rodovo 

spravodlivejšie trhy práce podporujú tiež silnejší a inkluzívnejší hospodársky rast (OECD, 

2014). 

 
6 https://heckmanequation.org/  

https://heckmanequation.org/
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1.5 Nerovnosť deľby práce v domácnostiach (rodové stereotypy)  

Podľa OECD (2017a) na celom svete ženy celkovo stále vykonávajú oveľa viac domácich prác 

a starostlivosti o deti ako muži, a to aj napriek tomu, že už mnoho dekád sú matky, respektíve 

ženy, aktívne na trhu práce a podieľajú sa na rodinnom rozpočte. V rámci Európy sú tieto 

rozdiely najnižšie práve v severských krajinách a naopak, najsilnejšie v južnej Európe, kde ženy 

stále vykonávajú viac ako 75 % všetkých domácich prác (Fisher a Robinson 2010, Kan et al. 

2011).  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že rodové nerovnosti v oblasti domácich prác a 

starostlivosti o deti boli v minulosti zlučiteľné s rodičovstvom, keďže muži boli zodpovední 

najmä za zarábanie a ženy za deti a domácnosť. Avšak prítomnosť rodových stereotypov 

v súčasnosti, kedy ženy pracujú za mzdu, však nie sú udržateľné a zvyčajne vedú k nízkej 

pôrodnosti (McDonald, 2000; Myrskylä et al., 2011, Esping-Andersen a Billari, 2015; 

Goldscheider et al., 2016; Sobotka, Matysiak a Brzozowska, 2020).  

Aktuálne môžeme pozorovať, že v mnohých krajinách EÚ sa verejné politiky zamerali aj na 

čiastočné zvýšenie rodovej rovnosti, a to aj prostredníctvom zavedenia platenej rodičovskej 

dovolenky aj pre otcov podľa smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ 2019/11587 o 

rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými 

povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ, ktorá zavádza otcovskú 

dovolenku pri narodení dieťaťa. Podstatou týchto systémov je, že aj otcom plynie zákonné 

právo na prestávku v práci určenej na starostlivosť o dieťa.  

 
7 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELLAR:4119596d-a475-11e9-9d01-

01aa75ed71a1 
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Graf 10 Dĺžka platenej otcovskej dovolenky a platenej rodičovskej dovolenky a dovolenky na 

starostlivosť o domácnosť vyhradenej pre otcov za roky 1970, 1990, 2000 a 2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

 

Jedným z objektov skúmania ekonómie je aj skúmanie trhu práce a rizikových faktorov, ktoré 

majú vplyv na príjem jednotlivca. Tu však môžeme predpokladať, že príjmové šoky budú mať 

rôzny vplyv na jednotlivca v závislosti od jeho vzdelania a veku definujúcich hodnotu ľudského 

kapitálu, na ktoré majú vplyv aj výpadky z trhu práce. Práve poznanie dopadov šokov na trhu 

práce na jednotlivca podľa vekovo-vzdelanostnej kohorty môže prispieť k tvorbe cielených a 

účinných verejných politík. Riešenie šokov na trhu práce vo forme dávok má za cieľ dočasne 

z verejných peňažných fondov dodávať likviditu jednotlivcom, ktorí sú vystavení šokom na 

trhu práce, pričom výška dávky konkrétnej verejnej politiky môže byť na jednej strane 

predmetom uplatnenia mechanizmov zásluhovosti a na strane druhej mechanizmami solidarity.  

Z behaviorálneho hľadiska majú kľúčovú rolu v redistribúcii dôvera a reciprocita, ktoré sú 

ovplyvnené inštitucionálnym rámcom. Podľa Tauscha et al. (2011) rozlišujeme tri typy 

solidarity, a to rizikovú solidaritu, dotovanie solidarity a solidaritu príjmov. Pod rizikovou 

solidaritou chápeme rozdelenie rizika, teda ex ante podporu znevýhodnených (nižšie 

príjmových) jednotlivcov. Dotácia solidarity zahŕňa ex ante prevod hodnoty od jednej skupiny 

do druhej, ako  napríklad v prípade rizika dlhovekosti, kde sa očakáva, že pre jednu skupinu 

bude vyššia (ženy) a pre druhú nižšia (muži). Solidarita príjmov vo všeobecnosti znamená 

prerozdeľovanie bohatstva od vyššie príjmových (majetných) k nižšie príjmovým (majetným) 

kohortám. Môžeme zároveň predpokladať, že jednotlivec s nižším vzdelaním má nižšiu 

hodnotu ľudského kapitálu a zároveň podlieha vyššiemu riziku nezamestnanosti ako jednotlivec 
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s vyšším vzdelaním. V prípade dávok materskej vyplácanej z fondu nemocenského poistenia, 

pracujúci jednotlivci odvádzajúci odvody v danom momente solidarizujú s jednotlivcom 

(najčastejšie ženou), ktorá v dôsledku starostlivosti o dieťa (respektíve poberania dávky 

materskej) nemôže pracovať. Avšak pre poberanie dávok materskej je potrebné splniť určité 

podmienky (v prípade Slovenska 270 dní zaplateného poisteného v predchádzajúcich 2 

rokoch).  

Šoky na trhu práce majú podobu trvalých šokov spôsobených vývojom ekonomiky 

(štrukturálne zmeny a hospodársky cyklus) alebo rozhodnutím jednotlivca (rozhodnutie 

o vzdelaní a profesii) alebo dočasných šokov (nezamestnanosť, materstvo, choroba a úraz). 

Zjednodušene tak obdobie starostlivosti o dieťa môžeme považovať za výpadok z trhu práce.  

Vo všeobecnosti akýkoľvek výpadok z trhu práce (aj materstvo) ako dočasný šok na trhu práce 

má vplyv na príjem jednotlivca, a teda môžeme povedať, že má nezanedbateľný vplyv na 

celoživotnú príjmovú funkciu daného jednotlivca. Pre skúmanie vplyvu výpadkov z trhu práce 

na celoživotnú príjmovú funkciu jednotlivca sa využívajú stochastické modely, ktoré umožňujú 

modelovanie náhodnosti najmä dočasných šokov trhu práce pri zohľadnení statusových 

parametrov jednotlivcov (Guvenen a Smith, 2014). Skúmanie rizikových faktorov, ktoré 

ovplyvňujú príjem jednotlivca, ako aj poznanie vekovo-vzdelanostných profilov a intenzity 

vplyvov príjmových šokov môže viesť k formulovaniu vhodných politík určených na ochranu 

pred nežiadúcim vplyvom poistiteľných rizík (Šebo et al., 2017).  

1.6 Nahrádzanie rodinných vzťahov vzťahom „jednotlivec – štát“ 

Na začiatku 50. rokov minulého storočia Franco Modigliani (Modigliani a Brumberg, 1954) 

začal rozvíjať ekonomickú teóriu, ktorá predpokladá, že jednotlivci plánujú svoje výdavky 

počas celého života s prihliadnutím na ich budúci príjem. Táto ekonomická teória sa nazýva 

hypotéza celoživotného cyklu. Hypotéza celoživotného cyklu hovorí o vyrovnávaní spotreby 

prostredníctvom požičiavania si, keď sú príjmy jednotlivca nízke, a sporením, keď sú príjmy 

jednotlivca vyššie. Aj Milton Friedman (1957) sa venoval skúmaniu hypotézy permanentného 

príjmu, kde predpokladal, že jednotlivci zakladajú svoju spotrebu na dlhodobom horizonte kde 

na spotrebu nemajú krátkodobé výkyvy príjmu výrazný vplyv. Tieto teórie boli neskôr 

filozofickým a metodologickým základom pre ďalšie aplikované teórie v oblastiach sociálneho 

poistenia, riešenia pasce likvidity počas dočasných šokov na trhu práce, dôchodkového 

poistenia a sporenia, či riadenia úverov (krátkodobých).  
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Vytváranie verejných politík v množstve oblastí, ktoré majú riešiť životné situácie jednotlivca 

a zmierňovať šoky a negatívne vplyv na jeho príjmovú funkciu, tak môžu spôsobovať vytláčací 

efekt (crowding out effect) pre iné riešenia v rámci širších spoločenských vzťahov (napríklad 

retencia rizika v rámci užšej a širšej rodiny). Práve vplyv robustných verejných politík, ktoré 

nahrádzajú prirodzené spoločenské vzťahy a finančné transakcie prebiehajúce v rámci rodín 

(medzi aj vnútro generačne) boli a sú predmetom množstva štúdií. Jednou z kľúčových (a 

vysoko citovaných) štúdií je práve výskumná štúdia od Ehrlich a Kim (2007), kde sa 

zameriavali na vplyv robustných sociálnych politík (dôchodková politika realizovaná cez 

priebežne financované dôchodkové mechanizmy - PAYG) na formovanie rodiny a plodnosť. 

Prostredníctvom regresnej analýzy preukázali, že vo všetkých regresných modeloch, ktoré 

prezentovali, je vplyv veľkosti dôchodkového systému na závislé premenné (formovanie rodiny 

a plodnosť) v súlade s predpokladom o existencii vytláčacieho efektu. Vo všetkých prípadoch 

vyššia daňová sadzba znižuje ukazovatele zakladania rodín aj plodnosti a odhadnuté koeficienty 

sa javia ako štatisticky významné vo všetkých regresných modeloch. Navyše, rast agregátnej 

miery zdanenia pre dôchodkové zabezpečenie výrazne znižuje počet sobášov a zvyšuje 

rozvodovosť. Elasticita vzťahu agregátnej miery zdanenia pre dôchodkové zabezpečenie 

(social security tax rate) a úhrnnej miery plodnosti naznačuje, že 1% zvýšenie miery zdanenia 

znižuje úhrnnú mieru plodnosti o 0,306%.  

 Jednou z hlavných implikácií hypotézy celoživotného príjmu je, že jednotlivec sa v plnej miere 

prispôsobuje svojimi výdavkami trvalým šokom na príjmovej strane, avšak dočasné šoky na 

strane príjmov spôsobujú len malé zmeny vo výdavkoch jednotlivca (Šebo et al., 2017). Mnoho 

výskumov zameraných na overenie hypotézy celoživotného príjmu sa zameriava najmä na 

šoky, ktoré sú ľahšie identifikovateľné a majú trvalé následky. Trvalé šoky v príjme jednotlivca 

sú spôsobené najmä rozhodnutím o výške a type vzdelania alebo vplyvom zmien 

makroekonomických ukazovateľov, ako napríklad inflácia a nezamestnanosť. Avšak za 

dočasný šok s trvalými následkami v príjme ekonomického agenta považujeme aj tzv. pokutu 

za materstvo (z angl. motherhood penalty), ktorá má nezanedbateľný vplyv na celoživotnú 

príjmovú funkciu jednotlivca čo potvrdzujú aj Schulze a Georgic (2015), Budig a et.al. 

(2016), Dančíková (2020) a Čerman a Dujava, 2021, ktorí poukazujú na fakt, že jednotlivec, 

ktorý vypadol z trhu práce v dôsledku starostlivosti o dieťa (najčastejšie matka) z dlhodobého 

hľadiska zarába menej ako bezdetná žena.  

Mnoho výskumov (ako napríklad. Anderson et al., 2003, Correll et al., 2007; Fernández-Kranz 

et al., 2013; Dančíková, 2020; Čerman a Dujava, 2021) poukazuje na fakt, že jednotlivci po 
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návrate na trh práce po rodičovskej dovolenke boli penalizovaní z hľadiska nižších miezd v 

porovnaní s jednotlivcami, ktorí nečelili výpadku z trhu práce, a nemali také možnosti 

kariérneho rastu. Rozhodnutie mať dieťa má silnú signálnu úlohu pre zamestnávateľa v podobe 

prejavených preferencií ženy v oblasti kariéry a ochoty akceptovať aj nižšie platenú mzdu.  

Ak teda verejné politiky príliš dlho dodávajú likviditu a udržiavajú jednotlivca mimo trhu práce, 

spôsobujú do budúcna výraznejšie šoky v jeho spotrebe v dôsledku trvalého zníženia príjmu. 

Práve doba poberania (a nie nevyhnutne výška) dávky je tak jedným z dôležitých faktorov, 

ktorá má vplyv na celoživotnú príjmovú funkciu jednotlivca starajúceho sa o dieťa (najčastejšie 

matku). Výskumy potvrdzujú, že v prípade ak je materská dovolenka (vrátane rodičovskej 

dovolenky, ktorá je v podmienkach Slovenska komplementárnou politikou k materskej 

dovolenky) kratšia ako rok, výrazne to zvyšuje mieru zamestnanosti žien (respektíve otca po 

materskej), a to až po dobu niekoľkých rokov po čerpaní materskej dovolenky. Naopak, v 

prípade, ak materská dovolenka trvá dlhšie ako rok, má to negatívny vplyv na celoživotnú 

príjmovú funkciu jednotlivcov, mieru zamestnanosti ako aj možnosti kariérneho postupu 

(Rossin-Slater, 2017). Podľa Čermana a Dujavy (2021) v porovnaní s bezdetnými ženami majú 

matky na Slovensku aj šesť rokov po prvom pôrode mzdy o 33% nižšie, kde len približne tretinu 

rozdielu v mesačných mzdách je možné vysvetliť tým, že matky pracujú v priemere menej 

hodín. Zároveň Čerman a Dujava (2021) poukazujú na fakt, že efekt rodičovstva na príjmy žien 

je závislý od počtu detí a dosiahnutého vzdelania. Naopak, efekt rodičovstva na príjmy mužov 

je oveľa menej výrazný, ale pozitívny počas prvých dvoch rokov od narodenia prvého dieťaťa. 

Vysvetlenie tohto paradoxu je častokrát spájané s vyššou vyjednávacou silou muža 

u zamestnávateľa. Ženy takúto silnejšiu vyjednávaciu pozíciu nemajú (alebo nevedia využiť 

v dôsledku rodových stereotypov), a to aj v prípade, že starostlivosť o dieťa preberá otec 

a matka pokračuje v pracovnej kariére.  

Vo väčšine krajín môžeme pozorovať, že systémy sociálneho poistenia využívajú princípy 

poistnej matematiky, kde je objem zaplateného poistného do značnej miery určujúcim faktorom 

pre výšku poskytnutej dávky počas trvania poistnej udalosti (narodenie dieťaťa a raná 

starostlivosť o novorodenca). Môžeme teda predpokladať existenciu ekvivalentnosti systému, 

kde objem zaplateného poistného od poistencov by sa mal z dlhodobého hľadiska rovnať 

objemu vyplateného poistného plnenia – dávok. Poznanie funkcie vývoja mzdy jednotlivca za 

podmienky existencie rizík trhu práce má podstatný vplyv na výšku zaplatených odvodov, 

a teda očakávanú výšku dávky. Preto považujeme za dôležité zamerať sa na vplyv šokov na 

trhu práce a na celoživotnú príjmovú funkciu jednotlivcov.   
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Môžeme tvrdiť, že aj dočasné šoky na trhu práce v príjme jednotlivca trvalo ovplyvňuje čistú 

súčasnú hodnotu celoživotného príjmu jednotlivca, t.j. čistú súčasnú hodnotu ľudského 

kapitálu, čo potvrdzuje poznatky z teórie plánovaného správania a inputácii týchto faktorov do 

rozhodovania o počte detí.  

Sobotka, Matysiak a Brzozowska (2020) vo svojej štúdii popisujú aj faktor intenzívneho 

rodičovstva ako faktor, ktorý má vplyv na pokles miery plodnosti. Intenzívne rodičovstvo je 

definované spoločenskými normami, ktoré určujú čo znamená byť dobrým rodičom, čo je 

definované hlavne časovou, emocionálnou ale aj finančnou investíciou rodičov, no najmä žien, 

do výchovy detí. Zároveň však poukazujú na fakt, že aj napriek nárastu účasti žien na trhu práce 

a po návrate späť na trh práce po materskej dovolenke, čas strávený s deťmi sa neznižuje, 

ale matky trávia viac času priamou interakciou s deťmi namiesto monitorovania detí pri 

vykonávaní ich činností ak zostávajú s deťmi doma (Bianchi, 2000; Gauthier et. al., 2004).       
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2 ANALÝZA SÚČASNÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH STIMULOV 

VEREJNÝCH POLITÍK PODPORUJÚCICH ZVYŠOVANIE PÔRODNOSTI 

Systém sociálneho poistenia má za úlohu riešiť životné situácie jednotlivcov počas ich 

produktívneho aj postproduktívneho života, kde rizikom je dočasná alebo trvalá strata 

pracovného príjmu. Z ekonomického hľadiska hovoríme o strate likvidity, s ktorou sú spojené 

problémy dočasnej alebo trvalej straty schopnosti realizovať individuálnu spotrebu. Na 

agregátnej úrovni tak systémové neriešenie šokov v spotrebe spôsobuje ekonomický útlm 

a spomalenie ekonomického rozvoja meraného konvenčnými ukazovateľmi hrubého domáceho 

produktu a jeho zložiek. Systém sociálneho poistenia preto v sebe kombinuje viaceré 

subsystémy zamerané na riešenie parciálnych rizík trhu práce. Pod verejnými politikami 

chápeme najmä politiky trhu práce zamerané na pasívne opatrenia, t.j. politiky zamerané na 

riešenie situácií spojených s výpadkom z trhu práce cez rôzne dávky v dôsledku materstva. 

Všetky tieto politiky majú za cieľ dočasne dodávať z verejných peňažných fondov likviditu 

jednotlivcom, u ktorých nastala riziková udalosť predpokladaná verejnou politikou.  

2.1 Skupiny verejných politík (rodinná, pracovná, daňová, bytová, školská, 

zdravotná a sociálna) 

Verejné politiky, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie párov mať dieťa, respektíve ďalšie dieťa  

nemusia byť spravidla navrhované len ako rodinné politiky. Preto politiky, ktoré majú vplyv na 

rozhodovanie sa párov môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín (Sobotka, Matysiak 

a Brzozowska, 2020):  

- politiky, ktoré v širšom zmysle zahŕňajú všetko, čo vláda robí pre rodinu a v jej 

prospech (napr. materská a rodičovská dovolenka, legislatívna úprava zosúladenia 

súkromného a pracovného života, štátne jasle a škôlky), 

- politiky upravujúce zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, poskytovanie 

asistovanej reprodukcie ale aj daňové politiky (napr. regulácia trhu s bývaním, resp. 

nájomné bývanie, daňovo-odvodové zaťaženie rodiny, kvalita a štandardy 

zdravotnej starostlivosti). 

Súhrn týchto politík, ktoré upravujú a formujú podmienky, v ktorých ľudia vychovávajú deti, 

a v neposlednom rade vytvárajú prostredie, ktoré môže podporovať alebo naopak, odrádzať od 

rozhodnutia mať (ďalšie) dieťa. Avšak na rozhodnutie mať (ďalšie) dieťa vplývajú aj regióny, 
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obce, komunity a firmy, ktoré sa často angažujú v iniciatívach a programoch podporujúce 

rodiny a vytvárajú priaznivé prostredie pre deti a ich rodičov (napr. firemné škôlky ako súčasť 

podpory zosúladenia súkromného a pracovného života). 

OECD (2011) poukazuje na rozdiely vo vysoko rozvinutých krajinách a to najmä v oblasti 

výdavkoch na rodinné politiky ale aj v spôsobe, akým sú tieto výdavky rozdelené medzi 

peňažné dávky (najmä prídavky na deti a príspevky na rodičovskú dovolenku), služby 

(poskytovanie starostlivosti o deti, vzdelávanie v ranom detstve a služby pre rodiny) a daňovú 

podporu (daňové úľavy, úvery a príspevky pre rodiny s deťmi). Verejné výdavky na verejné 

politiky zamerané na rodinu prezentujeme na Grafe 11. 

 

Graf 11 Verejné výdavky na rodinné politiky podľa typu výdavkov vo vybraných krajinách za 

rok 2017 alebo posledné dostupné údaje 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 
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2. kompenzácia ekonomických nákladov na deti prostredníctvom peňažných dávok, 

daňových transferov, úľav a iných výhod, 

3. podpora zamestnanosti najmä matiek s malými deťmi prostredníctvom 

dostupných zariadení predškolskej starostlivosti o deti, podpory flexibilného 

pracovného času či daňové úľavy pre pracujúcich rodičov, 

4. zvyšovanie rodovej rovnosti prostredníctvom podpory rovnakej deľby platenej 

a neplatenej práce vrátane starostlivosti o deti medzi partnermi ako napríklad 

otcovská dovolenka, 

5. podpora rozvoja detí v rannom detstve prostredníctvom iniciatív, ktoré pomáhajú 

rodičom budovať vedomosti a zručnosti podporujúce vývoj dieťaťa, iniciatívy na 

podporu zápisu detí do formálnej starostlivosti o deti v ranom veku a na podporu 

poskytovania vysokokvalitných služieb starostlivosti o deti, 

6. zvyšovanie miery plodnosti. 

Avšak explicitné ciele v miere plodnosti sú pomerne zriedkavé, pronatalitné politiky sa často 

vyznačujú špecifickými pravidlami, ktoré zohľadňujú konkrétny počet detí narodených žene 

alebo páru. Na druhej strane, výnimočne môžeme pozorovať aj reštriktívne politiky zamerané 

na obmedzenie prístupu k antikoncepcii a interrupciám, ktoré boli populárne najmä 

v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy v 50. až 80. rokoch 20. storočia. 

Prijímanie a úprava rodinných politík je často sprevádzaná aj ideologickým prvkom vlády, 

ktorá sa často snaží presadzovať politiky, ktoré sú v súlade s ich ideologickou orientáciou alebo 

ktoré sú v súlade s normami a hodnotami ich voličov (Sobotka, Matysiak a Brzozowska, 2020). 

V strednej Európe, ale aj Rakúsku a v Nemecku sa pracujúce matky malých detí často stretávajú 

s negatívnymi postojmi a reakciami spoločnosti (Panova a Buber-Ennser 2016). Verejné 

politiky tak často potvrdzujú existujúce normy, ďalej ich formujú a signalizujú aký spôsob 

správania je želaný a podporovaný (Neyer a Andersson, 2008).  

2.2 Nepriame dávky a služby na podporu rodinnej politiky 

Podľa Masselota (2018) sú zariadenia starostlivosti o deti dôležitým komplementom 

k materskej, respektíve k rodičovskej dovolenke, ktoré napomáhajú ekonomickým agentom 

vstúpiť a zotrvať na trhu práce. V roku 2002 Európska rada schválila Barcelonské ciele, ktoré 

sú súborom cieľov zameraných na odstránenie prekážok účasti žien (jednotlivcov starajúcich 

sa o deti) na trhu práce. Cieľom bolo, aby do roku 2010 bola 90% dostupnosť k zariadeniam 
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starostlivosti pre deti staršie ako 3 roky a dostupnosť týchto zariadení pre detí do 3 rokoch viac 

než 33%. Na Slovensku však deti do 3 rokov majú minimálny prístup k zariadeniam 

predškolskej starostlivosti na čo poukazuje aj Európska komisia (2019). Nedostatočnú sieť 

zariadení formálnej predškolskej starostlivosti najmä u detí do 2 rokov (tzv. jaslí) a teda aj 

samotný prístup k týmto zariadeniam na Slovensku potvrdzuje Graf 12, ktorý znázorňuje počet 

detí do veku 2 rokov vo formálnej starostlivosti v krajinách EÚ.           

 

Graf 12 Počet detí vo veku 0 až 2 roky vo formálnej starostlivosti v roku 2019 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

 

Ak porovnáme krajiny s vysokou mierou dostupnosti zariadení starostlivosti o deti do 2 rokov 
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Graf 13 Vzťah medzi zamestnanosťou žien a mierou plodnosti za rok 2017 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát Svetovej Banky, 2021 
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a ľudský kapitál. Vhodné verejné politiky by mali umožniť určitú mieru flexibility napríklad 

v pracovnom čase ako je tomu napríklad v Nórsku. 

Verejné politiky zamerané na podporu služieb starostlivosti o deti a podpory pracujúcich 

matiek patria medzi najúčinnejšie pri znižovaní rodových rozdielov a dopadov na celoživotnú 

príjmovú funkciu ekonomického agenta, respektíve žien a to aj s nižším vzdelaním čoho 

príkladom sú severské krajiny (Del Boca et al., 2008, Olivetti and Petrongolo, 2017).  

Z predchádzajúcich štúdií môžeme usudzovať, že doba poberania materskej dávky, miera 

náhrady (náhradový pomer) a dostupnosť zariadení formálnej predškolskej starostlivosti pre 

deti do 3 rokov má vplyv na zamestnanosť žien. V prípade prístupnosti zariadení formálnej 

predškolskej starostlivosti štúdia Európskej komisie (2019) poukazuje na fakt, že na Slovensku 

nie je garancia miesta pre dieťa až do jeho piatich rokov, čo znamená, že medzera na trhu 

v oblasti starostlivosti o dieťa po ukončení poberania dávky rodičom (tzv. childcare gap) je 

takmer 5 rokov, čo zvyšuje riziko chudoby rodín s malými deťmi. Preto zvýšenie dostupnosti 

zariadení predškolskej starostlivosti by mohlo zvýšiť zamestnanosť žien a tým aj znížiť riziko 

chudoby rodín s malými deťmi. Miery rizika chudoby podľa typu domácností prezentujeme na 

Grafe 14 a zamestnanosť žien v krajinách EÚ podľa veku detí zobrazuje Graf 15.   

 

Graf 14 Miera rizika chudoby podľa typu domácnosti za rok 2020 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát ŠÚ SR, 2021 
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Graf 15 Zamestnanosť žien (zamestnanecký pomer alebo SZČO) v krajinách EÚ podľa veku 

dieťaťa v roku 2019 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

 

Nízka zamestnanosť matiek s deťmi vo veku do 2 rokov na Slovensku (8,9%) je spôsobená do 

značnej miery nízkou dostupnosťou (ponukou) zariadení formálnej predškolskej starostlivosti 

pre deti do 3 rokov (tzv. jaslí) Dopyt tak prevyšuje ponuku, pričom dochádza k zníženiu 

spoločenského úžitku spôsobenému vysokým podielom matiek mimo trhu práce aj to aj napriek 

existencii príspevku na starostlivosť o dieťa, ktoré je určené na úhradu výdavkov vynaložených 

na starostlivosť o dieťa do jeho troch rokov, ktorý je maximálne výške vo 280 €8 (platné pre 

rok 2021) mesačne. Teda rodičovský príspevok, alebo príspevok na starostlivosť o dieťa 

môžeme považovať za univerzálnu plne solidárnu dávku. Zároveň polovica zamestnaných žien 

na Slovensku nepoberá dávku materskej, čo je spôsobené buď ukončením obdobia poberania 

dávky alebo nesplnením nároku na dávku materskej (napríklad študentky a ženy do prvého roka 

po ukončení vzdelania9). Nízka zamestnanosť matiek s deťmi vo veku do 3 rokov na Slovensku 

má negatívny vplyv na celkový finančný blahobyt rodiny a ich strednodobé pracovné výsledky 

 
8 Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je v sume (i.) najviac v sume 280 eur, (ii.) najviac v sume 80 eur, ak 

starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo (iii.) 41,10 eura, ak 

starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok 

alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak. 
9 Žena má nárok na dávku materskej ak v predchádzajúcich dvoch rokoch do fondu nemocenského poistenia 

odvádzala poistené najmenej 270 dní. Za študentky nie je nemocenské poistenie odvádzané s výnimkou 

dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.  
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(Hidas a Horváthová, 2018a) ako aj na trvalé zníženie celoživotnej príjmovej funkcie (Schulze 

a Gergoric, 2015; Kuka a Shenhav, 2020). Výška rodičovského príspevku pre rok 2021 je 

275,90 € mesačne pri jednom dieťati a 378,10 € mesačne ak pred vznikom nároku na 

rodičovský príspevok sa danému jednotlivcovi vyplácalo z dôvodu starostlivosti o dieťa 

materské10. Nárok na rodičovský príspevok je automatický s tým, že čerpať ho môže oprávnená 

osoba v prípade, ak nepoberá dávky materskej. Avšak nárok na rodičovský príspevok plynie 

jednotlivcovi aj v prípade, ak je zamestnaný.  

Na zamestnanosť žien po skončení rodičovskej dovolenky ako aj na dĺžku strávenú na 

rodičovskej dovolenke vplýva vzdelanie jednotlivcov, keďže vzdelanie determinuje príjem 

daného jednotlivca – a teda ženu, respektíve rodiča. To potvrdzuje aj Hidas a Horváthová 

(2018a, 2018b), keďže vyšší príjem ako aj vyššie vzdelanie a prax žien zvyšuje 

pravdepodobnosť, že sa žena zamestná už počas rodičovskej dovolenky. Na Slovensku práve 

ženy s vyšším príjmom v zamestnaní pred pôrodom strávia následne na rodičovskej dovolenke 

(doba poberania dávky materskej a rodičovského príspevku) menej ako 16 mesiacov. V prípade 

matiek s nižším, respektíve so žiadnym vzdelaním, je doba zotrvania na rodičovskej dovolenke 

dlhšia a pohybuje sa od 25 mesiacov a viac.  

Pre zvýšenie zamestnanosti matiek, respektíve rodičov s deťmi je okrem dostupnej predškolskej 

starostlivosti o dieťa/deti a splnenie Barcelonských cieľov aj možnosť určitej flexibility 

v pracovnom čase a možnosti využívať aj možnosť práce z domu, či flexibilného pracovného 

času. Práve flexibilita v pracovnom čase, respektíve v úväzku je jedným z hlavných aspektov 

zosúlaďovania súkromného a pracovného života (tzv. work-life balance). Možnosť 

zamestnancov upraviť si pracovný čas podľa pohlavia zobrazuje nasledujúci graf.  

 
10https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-

pomoc/rodicovsky-prispevok/ 
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Graf 16 Možnosť zamestnancov stanoviť si rozvrhnutie pracovného času podľa pohlavia vo 

vybraných krajinách za rok 2015 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

 

Slovensko v roku 2015 patrilo medzi krajiny s najnižšou flexibilitou pracovného času. Avšak 

okolnosti pandémie spojenej s vírusom COVID-19 a následné opatrenia zamerané na zníženie 

šírenia vírusu umožnilo zvýšenie flexibility a to najmä v podobe práce z domu. Tu je však 

dôležité podotknúť, že sa síce zvýšil podiel práce vykonávanej z domu, ale zároveň opatrenia 

sporené so zatváraním škôl rodičom pribudlo okrem práce z domu aj vzdelávanie detí. Po 

skončení pandémie bude zaujímavé sledovať trendy v oblasti flexibilnosti pracovných miest 

a či sa Slovensko vráti k predchádzajúcej praxi, ktorú znázorňujú aj nasledujúce dva grafy. 
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Graf 17 Možnosť zamestnancov nastaviť si rozvrhnutie pracovného času za rok 2015 vo 

vybraných krajinách 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

 

Graf 18  Zamestnanci pracujúci z domu za rok 2015 vo vybraných krajinách 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD Family Database, 2021 
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2.3 Priama fiškálna podpora matky - materská 

Veľmi špecifickou priamou fiškálnou podporou matky pred a tesne po pôrode je dávka 

materskej. Počas dočasného výpadku z trhu práce, a teda v dobe výpadku pracovného príjmu, 

v dôsledku starostlivosti jednotlivca o dieťa je dávka materskej zameraná na poskytovanie 

dočasnej peňažnej likvidity a teda vyrovnávanie spotreby v čase. Práve materskú môžeme 

definovať ako typ dočasnej nezamestnanosti, ktorá sa z pohľadu čerpania dávok materskej týka 

vo väčšej miere žien. Dávka materskej ako poistná dávka v podobe verejnej politiky má riešiť 

negatívne dôsledky dočasného šoku na trhu práce na príjem a spotrebu jednotlivca, čo nás 

motivuje k poznaniu redistribučných dopadov a následnému zavedeniu verejných politík 

zameraných aj na dávky materskej.   

Väčšina vyspelých krajín garantuje určitý druh materskej dovolenky a teda má vytvorené 

a implementované verejné politiky, ktoré vo väčšine prípadov priamymi finančnými dávkami 

riešia výpadok príjmu ekonomického agenta. Mnoho rozvinutých krajín poskytuje materskú aj 

inou formu dávok ako napríklad otcovská, ktorá umožňuje poberanie materskej dávky aj otcom, 

rodičovská či rodinná dovolenka, ktorej cieľom je starostlivosť aj o chorých členov rodiny. 

K týmto základným politikám existujú aj podporné politiky vo forme peňažných dávok 

(jednorazové príspevky a dávky a podobne). Zároveň poskytujú aj inú nepriamu podporu vo 

forme verejných služieb, ktoré majú za cieľ zmierňovať následky výpadku z trhu práce 

a zníženia pracovného príjmu. I keď sú tieto politiky súčasťou rodinnej politiky, navzájom sa 

líšia v kľúčových znakoch ako dĺžka poberania dávky, miera náhrady a štruktúra dávok, 

garancii ochrany zamestnania, či pokrytí dávok a v samotných nárokoch. Výnimkou 

v rozvinutých krajinách OECD je USA, kde absentujú verejné politiky platenej materskej. 

Avšak ekonomickí agenti najmä s vyššou mzdou, respektíve s vyšším vzdelaním, majú väčšiu 

pravdepodobnosť k prístupu platenej rodinnej dovolenky hradenej zamestnávateľom než 

jednotlivci s nižším vzdelaním (Gault a kol., 2014).       

Rodinné politiky sú predmetom mnohých diskusií. Zástancovia rodinných politík zdôrazňujú 

ich prínos vzhľadom na zdravotný stav matiek a rozvoj detí avšak tieto rodinné politiky by mali 

obsahovať aj prvky umožňujúce zosúladenie kariéry, materstva a meniace sa sociálne normy 

týkajúcich sa rodových úloh. Oponenti však často varujú, že práve rodinné politiky sa môžu 

stať dlhodobou prekážkou pre kariéru žien, a to z dôvodu straty pracovných zručností 

a skúseností a následných vyšších nákladov pre zamestnávateľov (Olivetti a Petrongolo, 2017). 

Olivetti a Petrongolo (2017) rozlišujú dve hlavné výzvy, ktorým rodinne zamerané politiky 
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čelia. Prvou výzvou je, že rodinné politiky sú komplexným problémom, v zmysle rôznej dĺžky 

materskej dovolenky, ochrany zamestnania, finančnej podporory (mierou náhrady), 

dostupnosťou dávok a verejných služieb, či dostupnosťou predškolských vzdelávacích 

inštitúcií.  

Druhou výzvou je definovanie vzťahu „príčina – následok“. Napríklad vývoj noriem smerom 

k rovnocennejšej rodovej úrovni môže vyvolať zmenu v právnych predpisoch ako aj viesť 

k zvýšeniu zamestnanosti žien v ekonomike, čo môže mať vplyv na ochotu žien k materstvu 

a teda ovplyvniť celkovú mieru plodnosti.  

V posledných dekádach však pozorujeme zvyšujúci sa trend verejných politík, ktoré umožňujú 

poberanie materskej dávky aj otcom. Verejné politiky zamerané na zintenzívnenie zapájania 

otcov do starostlivosti o deti uľahčuje návrat žien na trh práce. Navyše čas strávený s otcom 

môže pozitívne ovplyvniť samotný vývoj dieťaťa (Hidas a Horváthová, 2018a). Práve 

skúsenosti z krajín OECD naznačujú, že dlhé platené materské/rodičovské (dlhšie ako 2 roky) 

majú vplyv na nižšiu zamestnanosť jednotlivcov, ktorí sa starajú o dieťa. Práve verejné politiky 

zamerané na skrátenie doby strávenej na materskej, respektíve na rodičovskej dovolenke, 

zvýšia zamestnanosť tejto skupiny jednotlivcov (najčastejšie žien) bez výraznejšieho 

negatívneho dopadu na vývoj dieťaťa a zároveň znižujú negatívne dopady na kariéru žien či 

nízkych dôchodkových dávok. Na základe výskumu a medzinárodného porovnania verejné 

politiky zamerané na zosúladenie pracovného a súkromného života jednotlivca spájajúceho sa 

so starostlivosťou o dieťa a krátka doba poberania dávok materskej môžu zvýšiť mieru 

zamestnanosti a aj plodnosti (Luci a Thévenon, 2010, Hidas a Horváthová, 2018a, Raute, 2019). 

Rozlišujeme dva hlavé prístupy skúmania verejných politík zameraných na podporu rodiny, 

a to národný prístup a mikro prístup. Národný prístup identifikuje dopady verejných politík 

založených na komparatívnu analýzu intervencií v rámci a medzi krajinami s využitím dát trhu 

práce. Prístup na mikro úrovni identifikuje kauzálny vplyv jednotlivých verejných politík na 

jednotlivcov ako napríklad predĺženie/skrátenie materskej dovolenky na ochotu zamestnania sa 

(Olivetti a Petrongolo, 2017).  

Takmer vo všetkých rozvinutých krajinách, aj napriek výraznému zlepšeniu v posledných 

desaťročiach, ženy stále zarábajú menej ako muži, čo je spôsobené tým, že sú menej zastúpené 

vo vedúcich pozíciách a ich kariéra sa vyvíja pomalšie. Práve rozhodnutie mať deti hrá 

významnú rolu v týchto nevýhodách ako aj dopadoch na priebeh celoživotnej príjmovej funkcie 

žien. Dôležitou otázkou však je, ako rozhodnutie mať deti ovplyvňuje výber kariéry. Preto 
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jedným z dôležitých faktorov pri tvorbe rozhodnutí je samotná výška úspor ako aj výška miery 

náhrady dávok v materskej. Mnoho autorov (Hotz et al., 1997, Keane a Wolpin, 2010, Adda et 

al., 2017)  poukazuje na vzťah medzi výškou dávky materskej a pôrodnosťou. Adda a kol. 

(2017) odhadli dynamický model životného cyklu ponuky práce a plodnosti vrátane výberu 

povolania a zručností, ktoré sa v priebehu kariéry menia. Následne kvantifikujú náklady na 

životný cyklus spojený s deťmi, stratu zručností počas materskej, stratu príležitostí na trhu 

práce. Adda et al. (2017) poukazujú na fakt, že dlhodobé efekty politík zameraných na podporu 

plodnosti sú menšie ako krátkodobé efekty, a to najmä u žien na začiatku kariéry. Typickým 

príkladom je mylné očakávanie o dlhodobých efektoch predĺženia doby poberania materskej 

v podobe zvýšenia plodnosti žien. Pozorované sú skôr krátkodobé efekty, t.j. že žena využije 

maximálnu dobu poberania predĺženej materskej, avšak politika neovplyvní  motiváciu mať 

ďalšie dieťa.     

Niekoľko autorov (Anderson et al., 2003, Correll et al., 2007; Fernández-Kranz et al., 2013) 

poukazuje na fakt, že jednotlivci po návrate na trh práce po materskej/rodičovskej dovolenke 

boli penalizovaní z hľadiska nižších miezd v porovnaní s jednotlivcami, ktorí nečelili výpadku 

z trhu práce, a nemali také možnosti kariérneho rastu. A teda rozhodnutie mať dieťa má silnú 

signálnu úlohu pre zamestnávateľa v podobe prejavených preferencií ženy v oblasti kariéry 

a ochoty akceptovať aj nižšie platenú mzdu.  

Na druhej strane, nielen miera náhrady (vyjadrená ako % z predchádzajúceho príjmu), ale aj 

doba poberania dávky je jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú samotné 

rozhodovanie žien a má vplyv na ich celoživotnú príjmovú funkciu. Výskumy potvrdzujú, že 

v prípade ak je materská dovolenka (vrátane rodičovskej dovolenky, ktorá je v podmienkach 

Slovenska komplementárnou politikou k politike materskej) kratšia ako rok, výrazne to zvyšuje 

mieru zamestnanosti žien, a to až po dobu niekoľkých rokov po čerpaní materskej dovolenky. 

Naopak, v prípade ak materská dovolenka trvá dlhšie ako rok, má to negatívny vplyv na 

celoživotnú príjmovú funkciu jednotlivcov, mieru zamestnanosti ako aj možnosti budúceho 

kariérneho postupu (Rossin-Slater, 2017).  

V uplynulých dekádach platená materská dovolenka nabrala väčší význam, keďže matky stále 

viac vstupujú do pracovného procesu a celkovo rastie zamestnanosť žien. Medián počtu 

týždňov platenej materskej dovolenky v krajinách OECD vzrástol zo 14 týždňov v roku 1980 

na 17,8 týždňov v roku 2018. Platená materská dovolenka tak umožňuje zmierniť riziko straty 

príjmu a likvidity v čase starostlivosti o deti, čím sa sčasti kompenzuje spotrebný šok. Avšak 

investície (tak súkromné ako aj verejné) do skoršieho formálneho (inštitucionalizovaného) 
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vzdelávania detí (jasle a predškolské zariadenia) prinášajú vyššie výnosy v krátkodobom a 

najmä v dlhodobom časovom horizonte v porovnaní s predlžovaním materskej dovolenky 

(Dahl et al., 2016). Teda dostupnosť jaslí a inej predškolskej starostlivosti o deti je 

efektívnejšou verejnou politikou a má väčší dlhodobý pozitívny vplyv a multiplikačný efekt 

než samotné predlžovanie dĺžky materskej dovolenky. To potvrdzuje aj verejná politika 

v Kanade, v provincii Quebec, kde sprístupnenie a zníženie poplatkov predškolskej 

starostlivosti malo významný vplyv na zvýšenie zamestnanosti žien s deťmi v predškolskom 

veku (Lefebvre a Merrigan, 2008). Takáto verejná politika mala dlhodobé pozitívne efekty na 

zamestnanosť žien s deťmi v predškolskom veku ako aj na ich pracovné skúsenosti a zručnosti.        

2.4  Verejné politiky materskej v Európe 

Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization – ILO) považuje ochranu 

materstva za základné ľudské právo. Medzi hlavné ciele ILO v oblasti ochrany materstva patrí 

umožnenie úspešného kombinovania reprodukčných a produktívnych úloh žien, zabráneniu 

nerovnému zaobchádzaniu a diskriminácii žien v práci z dôvodu materstva a podporovanie 

rovnakých príležitostí na trhu práce (Addati et al., 2014). Zároveň ILO odporúča, aby 

zamestnávatelia neniesli priame finančné bremeno materskej dovolenky, čo by malo byť úlohou 

verejných politík prostredníctvom sociálneho poistenia či verejných peňažných fondov.  

Jadrom európskej stratégie pre rast a zamestnanosť je zlepšovanie rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným životom ekonomických agentov (smernica EÚ o materskej dovolenke11). Je to 

taktiež dôležitým prvkom pri riešení demografickej štruktúry populácie a ekonomicky 

negatívnych dopadov starnutia populácie, keďže práve krajiny s vyššou zamestnanosťou žien 

sú tiež krajinami s vyššou mierou plodnosti (Európska komisia, 2008; Európsky parlament, 

2015).  

Na základe vyhlásenia Európskeho piliera sociálnych práv zo 17. novembra 2017 prijala 

Európska komisia návrh smernice na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

životom pracujúcich rodičov, ktorá posilňuje postavenie dovoleniek súvisiacich s rodinou ako 

aj podpory rodovej rovnosti. Podľa EÚ sú práva v tehotenstve, materstve a rodičovstve 

definované tak, aby prispeli k zasadám rodovej rovnosti. Smernica Európskeho parlamentu 

 
11 Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0085
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a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o  rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 

rodičov a osôb s  opatrovateľskými povinnosťami12, ktorá má byť transponovaná do právneho 

poriadku členských krajín EÚ do 2. augusta 2022, zahŕňa najmä:  

- Zavedenie otcovskej dovolenky. Otcovia, alebo ekvivalentný druhý rodič, bude môcť 

poberať najmenej 10 pracovných dní otcovskej dovolenky v čase narodenia dieťaťa, 

kompenzované aspoň na úrovni nemocenského poistenia.    

- Posilnenie existujúceho práva na 4 mesačnú rodičovskú dovolenku neprenosnú z rodiča na 

druhú osobu, na úrovni stanovenej členským štátom. Rodičia budú mať právo požiadať, aby 

rodičovská dovolenka bola flexibilná (zosúladenie s čiastočným pracovným úväzkom). 

- Zavedenie dovolenky pre opatrovateľov, ktorí poskytujú starostlivosť o príbuznú osobu 

alebo osobu žijúcu v rovnakej domácnosti. Opatrovatelia budú mať nárok na dovolenku 

v rozsahu 5 dní v roku.   

- Rozšírenie existujúceho práva o flexibilné pracovné podmienky (skrátený pracovný čas, 

flexibilný pracovný čas a flexibilný výkon práce) pre všetkých pracujúcich rodičov detí vo 

veku do 8 rokov a pre všetkých opatrovateľov.  

Smernica obsahuje aj nelegislatívne opatrenia ako napríklad zabezpečenie ochrany pred 

diskrimináciou a prepustením rodičov, podpora rodovo vyváženého prístupu k starostlivosti o 

členov rodiny a flexibilných pracovných podmienok, lepšie využívanie Európskych fondov na 

zlepšenie služieb dlhodobej starostlivosti o deti,  odstránenie ekonomických prekážok, ktoré 

bránia ženám vstúpiť a zotrvať na trhu práce na plný úväzok.  Cieľom je okrem zosúladenia 

pracovného a súkromného života aj vyššia zamestnanosť žien, vyšších zárobkov a kariérneho 

postupu žien čo následne bude mať vplyv na hospodársky rast, sociálnu inklúziu a ich zdravie. 

Tieto odporúčania vychádzajú z množstva výskumných štúdií preukazujúcich na vysoké 

spoločenské prínosy vyššej zamestnanosti žien, a to nielen v ekonomickej oblasti vyššej 

životnej úrovne rodiny, ale paradoxne aj vo vyššej miery plodnosti pracujúcich žien.  

Avšak na právach žien v oblasti materskej dovolenky v štátoch EÚ pozorujeme aj vplyv iných 

faktorov ako je napríklad vývoj demografie v danej krajine. To má za následok existenciu 

rozdielov, najmä v dĺžke materskej dovolenky naprieč krajinami EÚ. Avšak predlžovanie 

materskej dovolenky sa často, no nesprávne, považuje za podporu zvýšenia plodnosti aj napriek 

tomu, že samotným predlžovaním materskej dovolenky sa zhoršuje prístup žien k platenému 

 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN  
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zamestnaniu (Miani a Hoorens, 2014; Schulze a Gergoric, 2015; Masselot, 2018; Dančíková, 

2020).   

Dávky materskej sa medzi krajinami EÚ líšia a to v samotnej výške dávok (miere náhrady), 

inštitucionálnym zastrešením a flexibilitou vo vyplácaní dávok čo je znázornené v Tabuľke 2.  

Tabuľka 2 Charakteristika dávok materskej v krajinách EÚ a úhrnná plodnosť 
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AT X                 X určitá  1,461  1,07% 5,12% 

BE           X     X   určitá  1,571  -0,57% 9,26% 

BG     X           X   -  1,580  -16,84% 19,47% 

CY   X             X   určitá  1,330  -43,64% 37,16% 

CZ       X         X   určitá  1,709  -8,81% 23,45% 

DE X                 X nie  1,540  8,45% 8,85% 

DK X             X     nie  1,699  4,82% 6,10% 

EE X               X   nie  1,660  -25,23% 20,92% 

EL   X               X určitá  1,340  -4,57% 7,12% 

ES X               X   vysoká  1,230  -12,08% 7,48% 

FI             X   X   nie  1,350  -21,10% 12,50% 

FR X               X   určitá  1,828  2,26% 10,46% 

HR X               X   určitá  1,470  -11,98% 8,51% 

HU       X         X   nie  1,490  -16,29% 17,75% 

IE         X       X   nie  1,700  -18,27% 9,94% 

IT     X           X   určitá  1,270  -5,72% 6,68% 

LT X               X   určitá  1,610  -18,69% 21,70% 

LU X               X   určitá  1,340  -11,84% 10,96% 

LV     X           X   -  1,610  -18,69% 21,70% 

MT     X         X     nie  1,140  -45,97% 29,75% 

NL X               X   nie  1,574  1,35% 7,90% 

PL   X             X   vysoká 1,419 -31,32% 23,60% 

PT   X             X   - 1,420 -10,13% 9,19% 

RO     X         X     - 1,770 -20,27% 20,62% 

SE           X     X   určitá 1,700 -15,84% 17,50% 

SI X               X   nie 1,610 5,92% 15,04% 

SK       X         X   určitá 1,570 -24,54% 26,64% 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Strang a Broeks (2017), 2021  



61 

 

Červenou farbou sú vyznačené hodnoty, kde úhrnná miera plodnosti je nižšia ako priemer krajín 

EÚ27 (1,518), kde pokles úhrnnej miery plodnosti je vyšší ako 10% a kde štandardná odchýlka 

úhrnnej miery plodnosti za posledných 30 rokov je vyššia ako 10%. Zároveň sú červenou 

farbou zvýraznené tie krajiny, kde sú splnené obe udalosti, t.j. došlo k výraznému poklesu 

úhrnnej miery plodnosti za posledných 30 rokov a úhrnná miera plodnosti za posledných 30 

rokov je zároveň veľmi volatilná, čo naznačuje veľkú citlivosť na zmenu podmienok života 

v krajine. Tieto krajiny je možné veľmi ľahko identifikovať ako tzv. transformačné krajiny 

strednej a východnej Európy a pobaltské krajiny. Červené sú zároveň aj ostrovné krajiny južnej 

Európy (Malta a Cyprus).  

Naopak, zelenou sú označené krajiny, kde je vývoj miery plodnosti stabilný v čase s veľmi 

nízkou volatilitou a zároveň v priemere je úhrnná miera plodnosti vyššia ako priemer EÚ 

(1,518). Medzi tieto krajiny môžeme zaradiť Belgicko, Nemecko, Dánsko, Holandsko a najmä 

Francúzsko, ktoré si drží najvyššiu úhrnnú mieru plodnosti v krajine spomedzi všetkých 

európskych krajín. Práve Francúzsko si zaslúži detailnejší rozbor, pretože má rozvinutý 

komplexný systém starostlivosti o rodinu a deti v rannom štádiu ich vývoja.  

Raute (2019) skúma vzťah medzi výškou dávok materskej a pôrodnosťou a dopadmi reformy 

v Nemecku, ktorá zvyšuje finančné stimuly pre ženy s vyšším vzdelaním. Pokles v pôrodnosti 

v posledných dekádach je ešte výraznejší, a to u žien s vyšším vzdelaním respektíve s vyšším 

príjmom, čo je spôsobené najmä vyššími nákladmi obetovaných príležitostí pri výpadku z trhu 

práce ako pozorujeme u žien s nižším vzdelaním. Ako riešenie medzery v pôrodnosti medzi 

vyššie vzdelanými a nižšie vzdelanými ženami, nazývanú aj ako „baby gap“, bolo zavedenie 

reformy v Nemecku, kde dávka v materskej po dobu 12 mesiacov predstavuje 67% ročného 

príjmu s maximálnou hranicou mesačnej dávky na 3600 eur. Reforma pozitívne ovplyvnila 

pôrodnosť v Nemecku, a to aj pôrodnosť v hornom 5. percentile a po piatich rokoch od platnosti 

reformy sa pôrodnosť žien vyšším vzdelaním zvýšila o 22% (Raute, 2019). Ako fungujúca 

politika sa teda prejavuje kratšia, ale o to vyššia dávka materskej.  

Podľa Strang a Broeks (2017) sú verejné politiky materskej dovolenky vo väčšine štátov EÚ 

formované tradičným konceptom určeným pre ženy. Avšak trend v posledných rokoch 

poukazuje na zmeny v koncepcii verejných politík a poskytovaním materskej dovolenky aj 

prostredníctvom otcovej alebo rodinnej dovolenky. Zároveň inštitúcie EÚ v roku 2019 prijali 

nové právne predpisy na zosúladenie pracovného a osobného života, ktorými budú zavedené 

minimálne normy pre platenú materskú pre otcov (z angl. paternity leave) ako súčasť podpory 

starostlivosti otcov o deti a zvýšenia úrovne zosúladenia pracovného a osobného života 



62 

 

(Jurviste, Prpic a Sabbati, 2019). Tento politický vývoj odráža výzvy k väčšej rodovej rovnosti 

na trhu práce a zodpovednosti v oblasti starostlivosti o deti. Strang a Broeks (2017) poukazujú 

na fakt, že dizajn verejných politík materskej dovolenky by nemal brať do úvahy len oblasť 

zdravia a sociálnej pomoci, ale aj širších hospodárskych dopadov. Na základe výskumu tvrdia, 

že materská dovolenka dlhšia ako 6 mesiacov13 prispieva k zníženiu miezd a následnej 

profesijnej segregácii.   

Avšak materská, respektíve otcovská dovolenka, sa naprieč krajinami EÚ líši, a to nielen 

v dĺžke nárokov poberania dávok a miery náhrady, ale aj v štruktúre samotných dávok. Dĺžku 

platenej materskej dovolenky v krajinách EÚ znázorňuje Graf 19.  

 

Graf 19 Dĺžka platenej materskej v krajinách EÚ v roku 2019 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021  

 

Z grafu je zjavné, že doba poberania materskej dovolenky (ľavá os) na Slovensku je dlhšia ako 

priemerná doba poberania platenej materskej v krajinách EÚ, pričom náhradový pomer (pravá 

os) je na úrovni priemeru krajín EÚ.  

Materská dovolenka v severských krajinách (hlavne v Nórsku a Fínsku) je charakteristická 

vysokou flexibilitou v oblasti zosúladenia pracovného a súkromného života. Životný cyklus 

žien bez prerušenia kariéry v týchto krajinách je podporovaný čiastočnými úväzkami, ako aj 

 
13 Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (2016) doba dojčenia potrebná pre poskytnutie potrebnej 

výživy, zdravého rastu a vývoja detí je 6 mesiacov.  
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flexibilným pracovným časom podľa potrieb matiek/otcov. Navyše, v severských krajinách 

(napríklad vo Fínsku), okrem dostupnej siete formálnej starostlivosti o deti, matka, respektíve 

aj otec, po nástupe na materskú dovolenku dostane tzv. materský balíček, ktorý obsahuje veci 

potrebné pre dieťa (ako napríklad detské oblečenie, plienky, knihy o starostlivosti o deti 

a výžive a iné). Práve väčšia rodová rovnosť je jedným z kľúčových prvkov, ktoré zvyšujú 

produktivitu práce u žien prostredníctvom opätovného zapojenia do trhu práce a zníženia 

negatívnych dopadov dočasného výpadku z trhu práce.   

Dôležitý poznatok však je, že výška, dĺžka poberania ani samotná flexibilita materskej dávky 

pri pohľade na jednotlivé krajiny nedáva jasný signál na to, že dokáže výrazne ovplyvniť 

samotnú mieru plodnosti, t.j. ochotu mať deti. Navyše, pri pozorovaní vývoja miery plodnosti 

môžeme u všetkých krajín EÚ pozorovať, že nedosahujú hodnoty nad 2,1 a zároveň existuje 

množstvo krajín, kde je úhrnná miera plodnosti veľmi volatilná v čase aj napriek relatívne 

stabilnému systému materských dávok, ktorých výška a flexibilita sa v čase skôr zvyšuje, čo by 

malo mať pozitívny vplyv na mieru plodnosti. 
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3 REGRESNÁ ANALÝZA ÚČINNOSTI POLITÍK  

3.1  Rozbor efektov verejných politík 

V prípade hodnotenia verejných politík zameraných na zvýšenie miery plodnosti je dôležité 

brať do úvahy aj to, že indikátor úhrnnej plodnosti (z angl. total fertility rate; ďalej len ako 

miera plodnosti) je relatívne nestabilný a je to v podstate index meraný za určité obdobie (ako 

napríklad inflácia) a môže naň vplývať časovanie a odstupy medzi jednotlivými pôrodmi. To 

znamená, že keď sa v dôsledku rozhodnutia párov pôrody posúvajú do vyššieho reprodukčného 

veku, miery plodnosti v danom období sa znižujú, pretože niektoré deti, ktoré by sa inak v 

danom období narodili, sa posunuli do budúcnosti. V dôsledku toho môže miera plodnosti v 

danom období klesnúť. Naopak, posun pôrodnosti z dôsledku rozhodnutia párov do mladšieho 

veku zvyšuje mieru plodnosti, keďže sa viac pôrodov koncentruje do kratšieho časového 

intervalu (Sobotka, Matysiak a Brzozowska, 2020).  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že verejné politiky fungujú v rôznych časových 

horizontoch. Niektoré rodinné politiky majú len krátkodobé účinky a spôsobujú rast miery 

plodnosti (tzv. baby booms) a následne prudšie znižovanie miery plodnosti, čo je väčšinou 

spôsobené zmenami v načasovaní a rozmiestnení, respektíve odstupmi medzi pôrodmi. Do tejto 

skupiny politík môžeme podľa (Thévenon a Gauthier 2011) napríklad jednorazové finančné 

stimuly a rôzne stimuly. Na druhej strane, verejné politiky, ktoré vplývajú na dlhodobé 

rozhodnutia a majú dlhodobý efekt na mieru plodnosti, no však nemusia zanechať okamžitú 

stopu na miere plodnosti sú politiky podporujúce rodovú rovnosť a zosúladenie súkromného 

a pracovného života. Táto skupina politík pravdepodobne nespôsobí prudký nárast miery 

plodnosti (tzv. baby boom), ale môže mať význam pre podporu dlhodobých reprodukčných 

plánov a vyššej veľkosti rodiny (Sobotka, Matysiak a Brzozowska, 2020). Avšak pri návrhoch 

a nastavovaní parametrov verejných politík je dôležité brať do úvahy, že na mieru plodnosti 

vplývajú aj iné faktory ako napríklad finančná situácia danej rodiny/partnerov ako aj stabilita 

na trhu práce (ekonomiky danej krajiny). Práve z tohto dôvodu je hodnotenie verejných politík 

zameraných na zvýšenie miery plodnosti komplexnejšie. Zároveň, niektoré politiky môžu mať 

aj nezamýšľané vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú mieru plodnosti inak, ako sa pôvodne 

predpokladalo. Podľa Sobotku, Matysiaka a Brzozowskej (2020) môžu politiky, ktorých 

cieľom je poskytovať podporu pracujúcim rodičom neúmyselne stimulovať oneskorený vstup 

do rodičovstva tým, že vytvárajú stimuly na získanie stabilného zamestnania a finančného 
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zabezpečenia rodiny pred narodením detí. To je prípad príspevkov na dovolenku vo Švédsku a 

ďalších severských krajinách, ktoré sú viazané na predchádzajúce pracovné skúsenosti a 

zárobky počas roka pred pôrodom. No na druhej strane, v severských krajinách (napríklad 

Dánsko 1,69; Švédsko 1,71 v roku 2019) pozorujeme vyššie miery plodnosti ako v strednej 

a východnej Európe.  

Pri hodnotení verejných politík je zároveň dôležité brať do úvahy aj rôzne charakteristiky na 

individuálnej úrovni, ako je napríklad sociálno-ekonomický status, keďže prezentovanie 

výsledkov na agregátnej úrovni môže viesť k nesprávnym záverom (Cygan-Rehm 2016; 

Billingsley et al. 2018).  

Sobotka, Matysiak a Brzozowska, (2020) vo svojej štúdii skúmali vybrané OECD krajiny a 

poukázali na existenciu úzkej korelácie medzi výdavkami na rodinu (rodinné politiky) a  mierou 

plodnosti (TFR) a ukončenou plodnosťou (z angl. completed fertility – CTFR). Zistili, že miera 

plodnosti je vyššia v tých krajinách, ktoré majú vyššie výdavky na rodinné politiky. Zároveň 

poukazujú na fakt, že kvalitné a dobre dostupné zariadenia starostlivosti o deti, najmä o deti 

mladšie ako 3 roky, je z hľadiska podpory zosúlaďovania súkromného a rodinného života 

a rozvoja detí je veľmi dôležitá. Preto Sobotka, Matysiak a Brzozowska, (2020) tieto opatrenia 

pouvažujú za dôležité, ktoré môžu podporovať rozhodnutia mať (ďalšie) dieťa u pracujúcich 

párov.  

Toto tvrdenie podporujú empirické dáta, ktoré poukazujú na fakt, že dostupné služby 

starostlivosti o deti majú pozitívny vplyv na plodnosť ako aj na  časovanie plodnosti a konečnú 

veľkosť rodiny – completed fertility (Baizán 2009; Esping-Andersen, 2009; Goldstein et al. 

2017; Hilgeman a Butts 2009; Kalwij 2010; Luci-Greulich a Thévenon 2013; Rindfuss et al. 

2010; Rindfuss et al. 2007; Rovny 2011). Práve dostupnejšie zariadenia starostlivosti o deti má 

pozitívny vplyv na mieru plodnosti vysoko vzdelaných žien, ktoré sú viac aktívne na trhu práce 

(Baizán et al. 2016; Haan a Wrohlich 2011; Kravdal 1996). Baizán et al. (2016) vo svojej štúdii 

odhadli, že zvýšenie pokrytia starostlivosti o deti vo veku 0-2 rokov z približne 10 % na 50 % 

v 15 analyzovaných krajinách Európskej únie by zvýšilo veľkosť ukončenej plodnosti14 vyššie 

vzdelaných žien z hodnôt okolo 1,4 na 1,9 pôrodu na ženu. Podobné zvýšenie pokrytia zariadení 

starostlivosti o deti by viedlo k menšiemu nárastu ukončenej plodnosti žien s nízkym vzdelaním 

z 1,8 na 2,0 pôrodu na ženu. Vplyv na rozhodnutie mať (ďalšie) dieťa okrem samotnej 

 
14 Pod ukončenou plodnosťou (z angl. completed fertility) chápeme priemerný počet detí žien patriacich do tej 

istej kohorty, keď dosiahnu koniec svojho plodného života (reprodukčného veku). 
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dostupnosti zariadení starostlivosti o deti má aj kvalita týchto zariadení starostlivosti o deti ako 

aj náklady spojené so zariadeniami starostlivosti o deti ako aj socioekonomickým zrazením 

páru. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že akákoľvek verejná politika zameraná priamo alebo 

nepriamo na zvyšovanie miery plodnosti má rôzny vplyv naprieč socioekonomickými 

kohortami.  

Podľa Sobotku, Matysiak a Brzozowskej (2020) zvyšovanie dávok materskej a rodičovskej 

vedie hlavne k ovplyvneniu načasovania narodenia dieťaťa a prípadnému skoršiemu 

načasovaniu ďalšieho dieťaťa, ale nie na konečnú veľkosť rodiny (tzv. completed fertility), načo 

poukazujú svojim výskumom aj Luci-Greulich a Thévenon (2013) či Baizán et al. (2016). 

V prípade bývalých socialistických krajinách strednej a východnej Európy, pozorujeme dlhú 

históriu politík a intervencií zameraných na podporu rodín a zvýšenie plodnosti čo bolo 

reakciou na klesajúci trend miery plodnosti najmä v 50. a 60. a rokoch 20. storočia. Tento 

klesajúci trend bol spôsobený najmä dostupnosťou vyššieho vzdelania aj pre ženy a presunu 

obyvateľstva z vidieka do miest. Avšak vo väčšine krajín prevládali tradičné názory a 

očakávania týkajúce sa rodových rolí, materstva a rodovej deľby práce v domácnosti. Od 60. 

rokov 20. storočia začali vlády zavádzať rôzne opatrenia zamerané na poskytovanie 

starostlivosti o deti, rozšírenej materskej dovolenky a prídavkov na deti ale aj špeciálne pôžičky 

pre novomanželské páry či skorší vek odchodu do dôchodku pre ženy s deťmi. Politiky však 

často zahŕňali aj obmedzenia, ako napríklad dodatočné zdanenie slobodných ľudí, ktorí 

neuzavreli manželstvo do určitého veku, alebo obmedzenia v prístupe k interrupciám, ktoré boli 

využívané ako metódy kontroly pôrodnosti (David 1999, Sobotka, 2011, Sobotka, Matysiak 

a Brzozowska, 2020). Ako príklad môžeme uviesť Rumunsko, kde sa v roku 1966 zaviedlo 

prísne obmedzenie interrupcií. To následne skokovo zvýšilo mieru plodnosti (total fertility rate) 

z 1,9 v roku 1966 na 3,66 v roku 1967. Avšak sprísnenie interrupcií a zníženie dovozu 

antikoncepcie neviedlo k zvýšeniu miery plodnosti v nasledujúcich rokoch, a v nasledujúcich 

rokoch pozorujeme klesajúci trend miery plodnosti na 2,22 v roku 1989 až kým sa obmedzenia 

interrupcií zrušili. Avšak táto politika viedla k vyššej úmrtnosti žien čo zvýšilo náklady na 

zdravotníctvo a to aj v dôsledku vykonávania nelegálnych interrupcií ako aj v zvýšení nákladov 

na detské domovy z dôvodu zvýšenia tlaku na ich kapacity (Baban, 1999; Sobotka, Matysiak 

a Brzozowska, 2020).  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že verejné politiky zamerané na zvýšenie miery plodnosti 

ovplyvňujú plodnosť, avšak vplyv verejných politík je často malý a prejaví sa skôr v 

krátkodobých ukazovateľoch miery plodnosti (TFR) a zmenách v časovaní medzi jednotlivými 
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pôrodmi (čo spôsobuje tzv. baby booms), no nezanechávajú trvalý a dlhodobý vplyv na 

kohortnú plodnosť a teda na konečnú veľkosť rodiny (dokončená plodnosť, z angl. completed 

fertility) s výnimkou verejných politík zameraných na zvýšenie dostupnosti kvalitných finančne 

dostupných zariadení starostlivosti o deti (jasle a škôlky) a to najmä u vyššie vzdelaných žien 

a párov. 

Nízku pravdepodobnosť pozitívnych efektov verejných politík zameraných na zvýšenie miery 

plodnosti pozorujeme v krajinách, kde sú verejné politiky nastavené na základe zastaraných 

predpokladov o rodinách a rodových rolách. Moderné a účinné verejné politiky potrebujú 

zohľadňovať komplexný balík konzistentných a vzájomne kompatibilných politík v oblasti 

rodiny, trhu práce, zdravotníctva15 a v neposlednom rade aj zmeny v spoločnosti v posledných 

desaťročiach (ako napríklad ústup manželstva, zvýšenie mediánového veku prvorodičiek, 

vyššie dosiahnuté vzdelanie žien, nestabilita a časté zmeny vo verejných/sociálnych 

politikách). Nové politiky by tak mali reagovať aj na novú neistotu v oblasti hospodárstva a na 

trhu práce, rastúcu ekonomickú nerovnosť medzi mladšími ženami a mužmi v mnohých 

krajinách strednej a východnej Európy, rastúce náklady na bývanie – a teda na reálne potreby 

obyvateľstva napríklad po vzore Švédska a Francúzska.  

3.2 Skupiny politík a regresné analýzy vzťahov 

Pri skúmaní vzťahu verejných politík a miery plodnosti sme sa rozhodli rozčleniť verejné 

politiky na štyri základné skupiny, ktoré umožňujú efektívnejšie krížové porovnanie efektov 

politík, ak sú kombinované z týchto skupín a dokážu tak efektívnejšie pokryť potreby rodín 

s mladými deťmi. Členenie verejných politík znázorňuje Tabuľka 3. 

  

 
15 Na oblasť zdravotníctva a poskytovanej zdravotnej starostlivosti poukázala aj Verejná ochrankyňa práv v správe 

z prieskumu o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodov. Dostupné na: 

https://www.vop.gov.sk/files/Sprava_porody_FINAL.pdf  

https://www.vop.gov.sk/files/Sprava_porody_FINAL.pdf
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Tabuľka 3 Skupiny verejných politík so zameraním na zvýšenie plodnosti 

 Fiškálne (dávky, bonusy, zľavy) Nefiškálne (služby, podmienky) 

Priame 

Finančné transfery (napr. materská, 

rodičovský príspevok), príspevky 

pri narodení dieťaťa a pod. 

Garantovaná dostupnosť a cena zariadení 

predškolskej starostlivosti, výbava pre 

deti, hradené vyšetrenia, zvýšenie 

kvality a dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti 

Nepriame 
Úľavy na daniach, odpočítateľné 

položky, daňové bonusy na dieťa 

Work-life balance, rodová rovnosť, 

flexibilný pracovný čas pre matky, 

dostupnosť vlastného bývania, 

zamestnanosť mladých ľudí (schopnosť 

ekonomicky sa osamostatniť) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

Nasledujúce podkapitoly tak postupne odkrývajú vzťahy v navrhovaných širších kontextoch 

trhu práce, politík na dodávanie likvidity počas výpadku z trhu práce (materská, rodičovský 

príspevok), zosúladenie pracovného a rodinného života a poskytovania starostlivosti o dieťa.  

3.2.1 Nepriame nefiškálne politiky (širšie individuálne faktory a verejné politiky) 

Z pohľadu makro-úrovne skúmania vzťahu medzi želanou (z angl. intended) a prejavenou 

ochotou mať deti, vyjadrenou ukazovateľom miery plodnosti (TFR), a najširšími 

spoločenskými a individuálnymi postojmi je nutné brať do úvahy významnú štúdiu od Testa 

(2014), kde síce hypotéza znela na preskúmanie klasických faktorov (prístup k starostlivosti 

o dieťa, ekonomické podmienky, rodová rovnosť a rovnosť príležitostí pre ženy) a vzdelania 

ženy, avšak potvrdila sa významnosť faktorov, ktoré sú spojené s celkovou spokojnosťou žien 

so životnými a pracovnými podmienkami (work-life balance, life satisfaction). Jej výsledky 

naznačujú, že krajiny, v ktorých ženy častejšie dosahujú najvyššie vzdelanie, sú zároveň 

krajinami, v ktorých sú rozšírenejšie aj iné štrukturálne okolnosti podporujúce, ako napríklad 

pocit pohody jednotlivcov, úroveň dôvery, úroveň šťastia alebo životná spokojnosť (Testa, 

2014).  

Do úvahy musíme brať aj výsledky štúdie Neyer (2006), ktorá preukázala, že zámery mať dieťa 

závisia nielen od štruktúry preferencií jednotlivcov, ale aj od inštitucionálneho kontextu 
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konkrétnej krajiny. Krajiny, v ktorých majú ženy s vyššou úrovňou vzdelania viac detí, môžu 

byť zároveň krajinami, v ktorých politiky zavedené v minulých rokoch uľahčili zosúladenie 

pracovného a rodinného života, čo sa mohlo pozitívne odraziť na zámeroch plodnosti vysoko 

vzdelaných žien. Avšak tieto politiky majú rozdielne efekty naprieč skúmanými krajinami. 

V svojej štúdii konštatuje, že jej zistenia ukazujú, že pri skúmaní vplyvu rodinnej politiky na 

plodnosť a účasť žien na trhu práce je potrebné zohľadniť faktory sociálneho štátu, rodové 

vzťahy a kontext trhu práce. 

Tieto komplexnejšie ukazovatele spokojnosti so zosúladením pracovného a súkromného života, 

resp. celkovou spokojnosťou so životom, nie sú dostupné za každý rok a preto preskúmavame 

vzťah medzi životnými a pracovnými podmienkami a úhrnnou mierou plodnosti za obdobie 

dostupnosti týchto indikátorov naprieč krajinami EÚ a Veľkej Británie. Výsledky viacnásobnej 

regresnej analýzy uvádzame v tabuľke nižšie. 

Tabuľka 4 Základný regresný model vzťahu TFR a spokojnosti s pracovným a súkromným 

životom 

Multiple Regression for TFR Multiple 
R 

R-Square 
Adjusted 
R-square 

Std. Err. of 
Estimate 

Rows 
Ignored 

Outliers 
Summary 

 0,5877 0,3454 0,1583 0,156767882 0 0 
       

 Degrees of 
Freedom 

Sum of 
Squares 

Mean of 
Squares 

F p-Value  
ANOVA Table  

Explained 6 0,272293889 0,045382315 1,846598436 0,1383  
Unexplained 21 0,516099545 0,024576169           

 Coefficient 
Standard 

Error 
t-Value p-Value Confidence Interval 95% 

Regression Table Lower Upper 

Constant 4,240894987 6,801293804 0,623542389 0,5396 -9,903169771 18,38495974 

Satisfied with work-life balance -0,259949137 0,657255454 -0,395507006 0,6965 -1,626786679 1,106888405 

Dissatisfied with work-life balance -0,074272026 0,372427644 -0,199426728 0,8438 -0,848777711 0,700233658 

Average life satisfaction score -0,044996411 0,85438053 -0,052665539 0,9585 -1,821777989 1,731785167 

No work flexibility -1,930563875 3,675599712 -0,525237791 0,6049 -9,574391924 5,713264174 
Dissatisfied with work-life balance * 
No work flexibility 0,186178822 0,528035029 0,352588013 0,7279 -0,911930135 1,284287779 
Satisfied with work-life balance * 
Average life satisfaction score 0,012227015 0,112029429 0,109141096 0,9141 -0,220750936 0,245204966 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím nástroja @Risk, 2021 

Do regresného modelu sme zapracovali aj umelé premenné vo forme multiplikačného vzťahu 

medzi nespokojnosťou so zosúladením pracovného a súkromného života a nemožnosťou 

flexibilného pracovného času (premenná „Dissatisfied with work-life balance * No work 

flexibility“) a naopak multiplikačný efekt spokojnosti so zosúladením pracovného 

a súkromného života a celkovou spokojnosťou s vlastným životom (premenná „Satisfied with 
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work-life balance * Average life satisfaction score“). Výsledky regresnej analýzy na rokoch 

2009 až 2017 naznačujú, že model ako celok nie je významný, t.j. všetky uvedené faktory vo 

vzájomnej súvislosti nemajú významný vplyv na úhrnnú mieru plodnosti.  

Následne sme využili techniku stepwise regresie, ktorá postupne z modelu odstraňuje 

nevýznamné premenné tak, aby izolovala aspoň jednu významnú premennú, ak vôbec existuje. 

Postupným izolovaním premenných sa potvrdil len jeden významný faktor – neexistencia 

flexibilného pracovného času (premenná „No work flexibility“). Regresný model sme tak 

aplikovali na roky 2009 až 2017 a výsledky významnosti tohto faktora spolu s p-hodnotou 

a konfidenčnými intervalmi (spodný a horný 95. percentil) prezentujeme v tabuľke nižšie. 

Tabuľka 5 Regresné koeficienty premennej "nemožnosť flexibilného pracovného času" k TFR 

Rok 
Regresný 
koeficient 

Standard 
Error 

t-Value p-Value 
Konfidenčný Interval 95% 

spodný horný 

2009 -0,79527 0,225782 -3,52228 0,001603 -1,25937 -0,33117 

2010 -0,97003 0,221545 -4,37846 0,000173 -1,42542 -0,51463 

2011 -0,89679 0,222411 -4,03215 0,00043 -1,35397 -0,43962 

2012 -0,85815 0,213136 -4,0263 0,000437 -1,29626 -0,42004 

2013 -0,86681 0,207002 -4,18744 0,000286 -1,29231 -0,44131 

2014 -0,76235 0,200349 -3,8051 0,000776 -1,17417 -0,35052 

2015 -0,65084 0,192737 -3,37683 0,002316 -1,04702 -0,25466 

2016 -0,57315 0,182098 -3,14749 0,004102 -0,94746 -0,19884 

2017 -0,49341 0,184381 -2,67605 0,012722 -0,87241 -0,11441 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím nástroja @Risk, 2021 

Vo všetkých testovaných rokoch je možné tvrdiť, že neexistencia flexibilného pracovného času 

matky má výrazný negatívny vplyv na mieru plodnosti (TFR). Čím striktnejšie pracovné 

podmienky a neflexibilnejší pracovný čas, tým nižšia úhrnná miera plodnosti. Vyššie uvedené 

regresné koeficienty so záporným znamienkom tak preukazujú skutočnosť (štatisticky 

významnú), že žena/matka musí realizovať „trade-off“ rozhodnutie (vybrať si) medzi ochotou 

mať prvé alebo ďalšie dieťa a pracovným miestom. Ženy/matky, ktoré majú flexibilnejšiu prácu 

v dôsledku toho, že im zamestnávateľ umožňuje voliť si pracovný čas, tak majú vyššiu ochotu 

mať prvé a ďalšie dieťa. Ak by sme aplikovali poznatky na podmienky Slovenska a dokázali 

by sme zvýšiť flexibilitu pracovného času pre ženy na úroveň Dánska, pričom pracovná 

neflexibilita na Slovensku bola reportovaná na úrovni 78,8% (21,2% žien si mohlo flexibilne 

stanoviť a rozvrhnúť pracovný čas) a v Dánsku na úrovni 38,3%, dokázali by sme za 

podmienky „ceteris paribus“ zvýšiť úhrnnú mieru plodnosti niekde medzi hodnotami 

0,04610723 (rozdiel neflexibility práce Dánska a Slovenska vynásobený regresným 
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koeficientom pre horný konfidenčný interval z roku 2017 – hrubo a kurzívou zvýraznená 

hodnota v tabuľke vyššie) a 0,50752611 (rozdiel neflexibility práce Dánska a Slovenska 

vynásobený regresným koeficientom pre spodný konfidenčný interval z roku 2010 – hrubo 

a kurzívou zvýraznená hodnota v tabuľke vyššie). Inak povedané, zvýšením flexibility 

pracovného času pre ženy by sme dokázali zvýšiť úhrnnú mieru plodnosti medzi 0,05 až 0,5 

dieťaťa na ženu v plodnom veku s priemernou hodnotou okolo 0,3 dieťaťa na ženu. 

Samozrejme, táto elasticita platí za predpokladu linearity vývoja, avšak v realite by sa účinnosť 

zrejme znižovala s tempom uzatvárania „child gap-u“, t.j. rozdielu medzi zamýšľaným počtom 

detí a skutočným počtom detí na ženu (zrealizovanou preferenciou).  

Longitudinálne analýzy na individuálnej úrovni, ktoré zachytávajú vplyv makroúrovne 

a verejných politík na správanie na mikroúrovni, sú nevyhnutným predpokladom na 

transparentné preskúmanie dlhodobých účinkov rodinných politík na plodnosť. Z pohľadu 

praktickej realizácie rodinnej politiky zistenia Testa (2014) a Neyer (2006) naznačujú, že 

politiky zamerané na zamestnanosť a udržanie príjmu, rodovú rovnosť a podporu starostlivosti 

môžu významnejšie prispieť k zvýšeniu plodnosti v Európe v porovnaní s pronatalitnými 

rodinnými politikami zameranými výslovne na plodnosť. 

3.2.2 Nepriame nefiškálne faktory – podmienky pre založenie rodiny („pre-family living 

conditions“) 

Analýzou dostupných štúdií a efektov od rôznych autorov je možné formovať skupiny politík, 

ktoré majú rôzne efekty na ochotu párov mať dieťa. V prvom rade je nutné preskúmavať 

podmienky, ktoré sú chápane ako všeobecné životné podmienky mladých párov (mladých ľudí) 

pred samotným rozhodovaním o založení rodiny, tzv. „pre-family living conditions“. Medzi ne 

môžeme zaradiť najmä: dostupnosť vlastného bývania (meranú cez pomer ceny nehnuteľnosti 

k príjmu jednotlivca), zamestnanosť mladých ľudí (meranú cez ukazovateľ zamestnanosti vo 

veku 15 až 24 rokov) a nezamestnanosť mladých ľudí (meranú cez ukazovateľ nezamestnanosti 

vo veku 15 až 24 rokov). Ak existuje dostupnosť vlastného bývania a zároveň existuje istota 

v generovaní vlastného príjmu, môžeme formulovať hypotézu o tom, že miera úhrnnej 

plodnosti by sa mala zvyšovať. Zároveň môžeme predpokladať, že čím viac mladých ľudí býva 

mimo domácnosti vlastných rodičov, t.j. majú vlastné bývanie (či už vo vlastníctve alebo 

v prenájme) a dokážu byť zamestnaní, tým majú vyššie predpoklady pre zakladanie rodín. 

Z cenzu domácnosti v roku 2011 máme informácie o podiele mladých ľudí vo veku 20 až 34 
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rokov, ktorí bývajú spolu s rodičmi (pojem označovaný ako „mama hotel“). Preskúmaním 

faktorov zamestnanosti a ceny vlastného bývania tak môžeme odhadnúť, či schopnosť 

osamostatniť sa (prostredníctvom založenia vlastnej domácnosti) je spôsobená týmito faktormi. 

Z dostupných dát za krajiny EÚ, Veľkej Británie a USA za rok 2011 sme zostavili lineárny 

regresný model vzťahu podielu mladých ľudí (vo veku 20 až 34) bývajúcich v domácnosti 

vlastných rodičov (závislá premenná „y“) a nezávislých premenných (cena vlastného bývania 

meraná cez index ceny bývania k príjmu – „x1“ a zamestnanosť mladých vo veku 15 – 24 rokov 

„x2“). Deskriptívnu štatistiku skúmaných premenných prezentujeme v tabuľke nižšie.  

Tabuľka 6 Deskriptívna štatistika premenných pre vzťah podielu mladých ľudí vo veku 20 až 

34 rokov bývajúcich u vlastných rodičov a ceny vlastného bývania a zamestnanosti a 

nezamestnanosti mladých 

Indicator Living with at least one 
parent at age 20-34 

House-to-Income index 
(2015=100) 

Employment (15 
- 24) 

Unemployment 
(15 - 24) 

Mean 34,81 103,01 44,51 22,37 

Variance 133,58 138,95 229,55 107,07 

Std. Dev. 11,56 11,79 15,15 10,35 

Skewness 0,3595 0,3871 0,3635 0,6104 

Kurtosis 3,0569 1,9463 1,7842 3,0972 

Median 31,44 100,23 38,14 21,34 

Mean Abs. Dev. 9,32 9,82 13,28 8,19 

Mode 30,47 104,07 37,66 16,22 

Minimum 10,67 85,89 24,28 7,70 

Maximum 61,51 124,46 72,65 46,22 

Range 50,84 38,56 48,37 38,52 

Count 26 26 26 26 

1st Quartile 26,46 92,69 30,08 15,90 

3rd Quartile 42,19 114,95 55,62 29,54 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD, 2021 

Nezamestnanosť mladých vo veku 15 – 24 rokov nie je štatisticky významná, čo naznačuje, že 

mladí ľudia, ak sa dostanú na trh práce a majú vlastné bývanie, dokážu generovať príjem na 

financovanie vlastného života. Regresný model so štandardizovanými regresnými 

koeficientami prezentujeme v tabuľke nižšie.  
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Tabuľka 7 Regresný model vzťahu podielu mladých ľudí bývajúcich s rodičmi, dostupnosťou 

vlastného bývania a zamestnanosti mladých ľudí 

Multiple Regression for 
Living with at least one 
parent at age 20-34 

Multiple 
R 

R-Square 
Adjusted 
R-square 

Std. Err. of 
Estimate 

Rows 
Ignored 

Outliers 

Summary 

 0,722 0,521 0,479 8,340 0,000 0,000 

       

 Standardized 
Coefficient 

Standard 
Error 

t-Value p-Value 
Confidence Interval 95% 

Regression Table Lower Upper 

Constant 34,805 1,636 21,279 0,000 31,422 38,189 

House-to-Income index (2015=100) 4,481 1,844 2,430 0,023 0,666 8,296 

Employment (15 - 24) -5,379 1,844 -2,917 0,008 -9,195 -1,564 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

V roku 2011 žilo v priemere 34,81% mladých ľudí vo veku 20 až 34 rokov u vlastných rodičov. 

Základný regresný model so štandardizovanými premennými dokáže vysvetliť až 72% závislej 

premennej a naznačuje, že obe vysvetľujúce premenné („House-to-Income index“ – cena 

bývania voči príjmu; Employment – zamestnanosť mladých) sú štatisticky významné na hladine 

0,05 (p-value na úrovni 0,023, resp. 0,008). V našom prípade využijeme štandardizované 

regresné koeficienty, ktoré skúmajú vzťah zmeny premenných o jednu štandardnú odchýlku a 

sú vhodné vtedy, keď sú štandardné odchýlky skúmaných premenných výrazne rozdielne. 

Interpretácia štandardizovaného koeficientu je obdobná klasickému regresnému koeficientu, 

pričom sa interpretuje nasledovne: „Akú zmenu štandardnej odchýlky závislej premennej „y“ 

spôsobí zmena o jednu štandardnú odchýlku v nezávislej premennej „x““. V našom prípade by 

sme interpretovali výsledky nasledovne: „Ak vzrastie zamestnanosť mladých ľudí o jednu 

štandardnú odchýlku (15,15 percentuálnych bodov), poklesne podiel mladých ľudí vo veku 

20 až 34 rokov bývajúcich u vlastných rodičov o 5,376 percentuálnych bodov, alebo ak 

vzrastie cena vlastného bývania o jednu štandardnú odchýlku (11,79 percentuálnych bodov), 

vzrastie podiel mladých ľudí vo veku 20 až 34 rokov bývajúcich u vlastných rodičov o 4,481 

percentuálnych bodov.“ Môžeme tak povedať, že na osamostatnenie mladých ľudí naozaj 

pozitívne vplýva dostupnosť bývania (vyjadrená ako pomer ceny bývania k príjmu) 

a zamestnanosť mladých ľudí. Dostupnosť bývania a schopnosť aktívnej participácie na trhu 

práce (aj počas štúdia alebo počas starostlivosti o dieťa) tak má pozitívny vplyv zároveň aj na 

ochotu zakladať rodinu. Pre preskúmanie tohto vzťahu na značne väčšej vzorke pozorovaní sme 

zozbierali údaje o úhrnnej miere plodnosti a spomínaných ukazovateľov za všetky krajiny EÚ 

za dostupné obdobie, najčastejšie dostupné od roku 1976 do 2019. Niektoré krajiny však majú 

ukazovateľ ceny bývania k príjmu dostupný až od neskoršieho roku, preto vstupujú do 
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regresného modelu až v momente dostupnosti všetkých spomínaných ukazovateľov. Celkovo 

sme zrealizovali 650 pozorovaní. Deskriptívna štatistika výberového súboru dát je uvedená 

v tabuľke nižšie. 

Tabuľka 8 Vstupné údaje regresnej analýzy vzťahu pred-rodinných životných podmienok a 

úhrnnej miery plodnosti 

Indicator TFR House-to-Income index 
(2015=100) 

Employment 
(15 - 24) 

Unemployment 
(15 - 24) 

Mean 1,624 96,147 50,174 18,534 

Variance 0,055 529,658 196,515 82,682 

Std. Dev. 0,235 23,014 14,018 9,093 

Skewness 0,357 0,383 0,019 1,217 

Kurtosis 3,431 3,444 1,827 4,950 

Median 1,620 98,305 51,267 16,733 

Mean Abs. Dev. 0,197 17,785 12,075 7,136 

Mode 1,410 100,000 53,577 7,242 

Minimum 1,155 50,725 22,471 3,792 

Maximum 2,760 177,520 79,075 58,400 

Range 1,605 126,794 56,604 54,608 

Count 677,0 677,0 677,0 650,0 

1st Quartile 1,419 79,144 37,067 11,455 

3rd Quartile 1,801 108,083 61,630 23,342 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

Ak teda vplýva dostupnosť bývania a zamestnanosť na osamostatnenie sa mladých ľudí, 

môžeme predpokladať, že budú tieto faktory vplývať následne aj na úhrnnú mieru plodnosti, 

t.j. prejavenej ochoty mať dieťa. Výsledky regresnej analýzy prezentujeme nižšie. 

Tabuľka 9 Viacnásobná regresia vzťahu miery plodnosti a ceny bývania, zamestnanosti a 

nezamestnanosti mladých 

Multiple Regression for TFR Multiple 
R 

R-Square 
Adjusted 
R-square 

Std. Err. of 
Estimate 

Rows 
Ignored 

Outliers 

Summary 

 0,4674 0,2185 0,2148 0,2075 27,0000 0,0000 

       

 Standardized 
Coefficient 

Standard 
Error 

t-Value p-Value 
Confidence Interval 95% 

Regression Table Lower Upper 

Constant 1,6342 0,0081 200,7827 0,0000 1,6182 1,6502 

House-to-Income index (2015=100) -0,0287 0,0087 -3,2856 0,0011 -0,0459 -0,0115 

Employment (15 - 24) 0,0584 0,0105 5,5474 0,0000 0,0377 0,0791 

Unemployment (15 - 24) -0,0537 0,0099 -5,3973 0,0000 -0,0732 -0,0342 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím nástroja @Risk, 2021 

Posúdením kľúčových ekonomických podmienok pre formovanie rodiny a ich vplyvu na 

prejavenú ochotu mať dieťa môžeme tvrdiť, že dostupnosť bývania (vyjadrená ukazovateľom 
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ceny bývania k príjmu) má významný negatívny vplyv. Ak vzrastie cena bývania o jednu 

štandardnú odchýlku (23%), môžeme očakávať zníženie úhrnnej miery plodnosti o hodnotu (-

0,0287), t.j. na jednu ženu v plodnom veku sa narodí o 0,0287 dieťaťa menej. Pozitívny vplyv 

na úhrnnú mieru plodnosti má zamestnanosť mladých vo veku 15 – 24 rokov (0,0584). Silný 

a štatisticky významný negatívny vplyv má však nezamestnanosť, ktorý znižuje úhrnnú mieru 

plodnosti (-0,0537). Potvrdila sa tak hypotéza o vplyve týchto premenných aj logickosť 

znamienok („+“pre zamestnanosť a „-“ pre cenu bývania a nezamestnanosť).  

Zvýšením dostupnosti bývania najmä pre mladých a snahou o osamostatnenie bývania od 

rodičov, zvýšením zamestnanosti (aj počas štúdia) so zameraním na získanie pracovných 

návykov, je možné zvýšiť predpoklady pre udržanie a zvyšovanie pôrodnosti v mladšom veku. 

Avšak tieto faktory nevysvetľujú dostatočne ochotu mať prvé a nasledujúce deti. Indikujú skôr 

základné podmienky pre formovanie rodín a formovanie ochoty mať dieťa. Do úvahy tak 

prichádzajú ostatné konvenčnejšie politiky na podporu po rozhodnutí mať prvé a ďalšie dieťa.  

3.2.3 Priame fiškálne faktory (dávky a príspevky) v materstve a rodičovstve 

Priame fiškálne faktory predstavujú peňažné dávky poskytované rodinám počas starostlivosti 

o nezaopatrené dieťa. Z dostupných databáz je možné získať za relatívne dlhé obdobie dáta 

o výške peňažných dávok rodinám (Public spending – Cash) ako % HDP. Hypotéza 

predpokladá, že zvyšovaním výšky verejných peňažných príspevkov rodinám vychovávajúcim 

deti je možné očakávať vyššiu úhrnnú mieru plodnosti. Zároveň sme do analýzy zapojili aj 

verejné výdavky vynaložené na vzdelávanie a starostlivosť o deti v ranom veku (Public 

spending on early childhood education and care) a verejné výdavky na služby spojené s 

rodinnými benefitmi pre rodiny s deťmi (Public spending - Services). Preskúmali sme teda 

vzťah týchto faktorov na základe údajov z databázy OECD Family Database za vyspelé krajiny 

Európy, Veľkej Británie, Austrálie a Kanady. Všetky údaje sú vyjadrené ako % HDP. Výsledky 

regresnej analýzy prezentujeme nižšie, pričom sme realizovali 576 pozorovaní. 
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Tabuľka 10 Základný regresný model vzťahu TFR a verejných výdavkov na peňažné dávky, 

služby rodinám s deťmi a služby vzdelania a starostlivosti o deti v ranom veku 

Multiple Regression for TFR Multiple 
R 

R-Square 
Adjusted 
R-square 

Std. Err. 
of 

Estimate 

Rows 
Ignored 

Outliers 
Summary 

 0,5603 0,3139 0,3103 0,20084 97 0 

       

 
Degrees of 

 
Freedom 

Sum of 
 

Squares 

Mean of 
 

Squares 
F p-Value 

 

ANOVA Table  

Explained 3 10,62942 3,54314 87,83832 < 0.0001  
Unexplained 576 23,23415 0,04034    

       

 Coefficient 
Standard 

Error 
t-Value p-Value 

Confidence Interval 
95% 

Regression Table Lower Upper 

Constant 1,27791 0,02349 54,39549 0,00000 1,23177 1,32405 

Public spending on early childhood education 
and care 

0,30151 0,07418 4,06445 0,00005 0,15581 0,44722 

Public spending - Cash 0,18880 0,01522 12,40619 0,00000 0,15891 0,21869 

Public spending - Services -0,11166 0,05404 -2,06614 0,03926 -0,21780 -0,00551 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím nástroja @Risk, 2021 

Výsledky regresnej analýzy naznačujú významnosť všetkých faktorov, i keď modelom 

dokážeme vysvetliť len približne 56% zmeny v premennej TFR. Pozitívny vplyv na TFR majú 

najmä verejné výdavky na vzdelávanie a starostlivosť o deti v rannom veku (0,30151) a tiež 

peňažné príspevky v rámci rodinných benefitov (0,1888). Naopak, menej štatisticky významný 

(na hladine 0,05) je faktor verejných výdavkov na služby v rámci rodinných benefitov, pričom 

tento faktor má skôr negatívny vplyv na TFR (-0,11166). Tieto výsledky tak naznačujú, že 

existuje vzťah medzi objemom verejných výdavkov alokovaných rodinám s malými deťmi 

a mierou plodnosti (TFR). Tento základný regresný model realizovaný na širokých makro-

dátach tak musíme preskúmať detailnejšie, pričom sa budeme snažiť zapojiť aj mikrodáta 

z jednotlivých krajín Európy.  

Klasickými nástrojmi priamej fiškálnej podpory sú dávky materskej, ktorých ekonomickú 

podstatu a uplatňovanie v krajinách EÚ sme prezentovali v predchádzajúcej kapitole. Pri 

porovnaní vplyvu výšky a dĺžky poberania materskej na úhrnnú mieru plodnosti sa však javí 

skôr negatívny vzťah medzi premennými (viď graf nižšie) ako naznačujú dáta za rok 2019.  
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Graf 20 Dávka materskej (plná mzda v týždňoch) a TFR v roku 2019 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD Family Database, 2021 

Regresnou analýzou sme následne preskúmavali nielen výšku a dĺžku poberania materskej, ale 

doplnili sme aj dodatočné rodičovské príspevky po vyčerpaní poberania materskej. Pre 

zvýšenie počtu faktorov sme zároveň do regresného modelu zahrnuli aj dávky poskytované 

otcom (otcovská, resp. rodičovský príspevok pre otcov). Regresný model prezentujeme nižšie. 

Tabuľka 11 Regresný model vzťahu TFR a dávok materskej, otcovskej a rodičovského príspevku 

(pre matku aj otca) 

Regression Statistics      

Multiple R 0,63007      

R Square 0,39698      

Adjusted R Square 0,27638      

Standard Error 0,15149      

Observations 25      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 1,66199 0,10555 15,74613 0,00000 1,44182 1,88216 

Otcovská (plná mzda v týždňoch) -0,01756 0,01439 -1,22041 0,23651 -0,04757 0,01245 

Otcovská a rodičovská pre otcov 
(plná mzda v týždňoch) 

-0,00222 0,00688 -0,32224 0,75062 -0,01656 0,01213 

Materská (plná mzda v týždňoch) -0,01585 0,00593 -2,67164 0,01466 -0,02823 -0,00348 

Materská a rodičovská (plná mzda v 
týždňoch) 

0,00398 0,00149 2,67082 0,01469 0,00087 0,00709 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 
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Preskúmaním vzťahov môžeme tvrdiť, že dávky otcom nemajú významnejší vplyv na mieru 

plodnosti (TFR). Významnejší, avšak dosť prekvapivo, negatívny vplyv má dĺžka a výška 

poberania dávky materskej. Inak povedané, čím kratšia (nižšia) dávka materskej, tým vyššia 

TFR. Opačné znamienko, t.j. kladný vplyv, avšak veľmi malý (aj keď štatisticky významný) 

má materská spolu s rodičovským príspevkom pre ženu/matku.  

Ak teda akceptujeme tézu, že dávka materskej (výška a dĺžka poberania) má negatívny vplyv, 

logicky z toho vyplýva, že matky sú počas poberania dávok mimo trhu práce, čo však má 

negatívny vplyv na ochotu mať ďalšie dieťa. Návrat matky na trh práce zvyšuje ochotu mať 

ďalšie dieťa, preto sme detailnejšie preskúmali vplyv dávok na zamestnanosť matiek s malými 

deťmi (vo veku 0 až 2 roky).  

Pri preskúmavaní empirických údajov z vybraných členských krajín EÚ zameraných na 

zamestnanosť žien s deťmi vo veku 0 až 2 roky sme overovali vzťah k ostatným premenným, 

ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na ochotu žien vrátiť sa na trh práce. Keďže 

miera zamestnanosti žien s deťmi vo veku 0 až 2 roky je na Slovensku najnižšia spomedzi 

skúmaných krajín, prostredníctvom regresnej analýzy sme preskúmali faktory, ktoré majú 

vplyv na skúmaný parameter zamestnanosti žien. Postupne sme preskúmali kľúčové parametre 

verejných politík, ktorými boli výška dávky a dĺžka poberania dávky materskej, výška a dĺžka 

dávky poberania rodičovského príspevku a miera účasti detí v zariadeniach formálnej 

starostlivosti. Základný lineárny regresný model prezentujeme nižšie.  

Tabuľka 12 Základný lineárny regresný model - Miera zamestnanosti žien s dieťaťom vo veku 

0 až 2 roky 

Regression Statistics      

Multiple R 0,815699      

R Square 0,665366      

Adjusted R Square 0,585691      

Standard Error 11,79605      

Observations 27      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 50,98505 17,74362 2,87343 0,009095 14,08518 87,88493 

Miera účasti detí vo formálnej starostlivosti (0-2) 0,343808 0,174143 1,974286 0,061647 -0,01834 0,705959 

Dĺžka poberania dávky materskej (v týždňoch) -0,31818 0,301504 -1,05531 0,303273 -0,94519 0,308832 

Náhradový pomer materskej (%) 0,068713 0,131439 0,522777 0,606602 -0,20463 0,342057 

Dĺžka poberania rodičovského príspevku (v týždňoch) -0,19637 0,05849 -3,35733 0,002982 -0,31801 -0,07473 

Náhradový pomer rodičovského príspevku (%) 0,13131 0,085065 1,543645 0,137611 -0,04559 0,308212 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 
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Ako štatisticky nevýznamné faktory sa preukázali premenné dĺžka poberania dávky materskej 

a náhradový pomer materskej. Nevýznamnosť týchto faktorov je logická, nakoľko dávky 

materskej sú poskytované počas prvých týždňov života dieťaťa, kedy je formálna starostlivosť 

prakticky vylúčená. Následne sme z modelu postupne vylučovali nevýznamné premenné 

a upravený model prezentujeme nižšie. 

Tabuľka 13 Upravený lineárny regresný model - Miera zamestnanosti žien s dieťaťom vo veku 

0 až 2 roky 

Regression Statistics      

Multiple R 0,740826      

R Square 0,548823      

Adjusted R Square 0,511224      

Standard Error 12,81236      

Observations 27      

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Intercept 50,30593 7,229794 6,958142 3,4E-07 35,38437 65,22749 

Miera účasti detí vo formálnej starostlivosti (0-2) 0,441965 0,145095 3,046038 0,005561 0,142504 0,741426 

Dĺžka poberania rodičovského príspevku (v týždňoch) -0,16142 0,061483 -2,62546 0,014825 -0,28831 -0,03453 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

Upravený lineárny regresný model dokáže vysvetliť až 74% zmeny v závislej premennej (miera 

zamestnanosti žien s dieťaťom vo veku 0 až 2 roky). Regresná analýza naznačila, že významný 

vplyv na zamestnanosť žien s dieťaťom vo veku 0 až 2 roky má miera účasti detí vo formálnej 

starostlivosti a dĺžka poberania rodičovského príspevku. Inak povedané, neexistujúca ponuka 

starostlivosti (dostupnosť služieb) a nastavenie verejnej politiky rodičovských dávok pre matku 

priamo motivujú ženy zostať mimo trhu práce.  

Kladná hodnota regresného koeficientu miery účasti detí vo formálnej starostlivosti (0,442) je 

logická, keďže čím vyššia dostupnosť (ponuka) služieb formálnej starostlivosti, tým vyššia 

možnosť vrátiť sa na trh práce. V prípade dĺžky poberania rodičovského príspevku (- 0,161) 

bolo možné predpokladať zápornú hodnotu regresora, čo sa nám aj potvrdilo. Inak povedané, 

ak verejná politika umožňuje poberať dávku dlhšie, ženy ju využijú a nevrátia sa na trh práce. 

Vplyv tohto faktora je však v porovnaní s prvým faktorom nižší, avšak z dlhodobého hľadiska 

má vplyv práve na rozdiel v mzdách a teda ochotu mať ďalšie dieťa, keďže žena sa po návrate 

na trh práce venuje viac kariére, aby znížila tlak na rodinný rozpočet.  
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3.2.4 Priame nefiškálne faktory (služby starostlivosti o dieťa) 

Osobitnú pozornosť si zaslúži práve dostupnosť služieb starostlivosti o deti vo veku 0 až 2 roky, 

čo môžeme zaradiť medzi priame nefiškálne faktory. 

Pokračovali sme v detailnejšej analýze ponukovej strany, t.j. dostupnosti služieb starostlivosti 

o dieťa, vyjadrenú cez mieru účasti detí vo veku 0 až 2 roky v zariadeniach formálnej 

starostlivosti ako závislej premennej. Overovali sme, či je rozhodnutie o umiestnení dieťaťa 

v zariadení formálnej starostlivosti závislé od ceny služby alebo iných necenových faktorov. 

Základný lineárny regresný model skúmajúci faktory vplývajúce na mieru účasti detí vo veku 

0 až 2 roky v zariadeniach formálnej starostlivosti (závislá premenná) prezentujeme nižšie. 

Tabuľka 14 Základný lineárny regresný model - Miera účasti detí vo formálnej starostlivosti vo 

veku 0 až 2 roky 

Regression Statistics      

Multiple R 0,789541      

R Square 0,623375      

Adjusted R Square 0,544086      

Standard Error 13,61856      

Observations 24      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Intercept 68,15169 9,71943 7,011902 1,12E-06 47,80869 88,4947 

Náhradový pomer rodičovského príspevku (%) -0,2632 0,097618 -2,6962 0,014306 -0,46751 -0,05888 

Čisté náklady starostlivosti -0,33474 0,320794 -1,04347 0,309825 -1,00617 0,33669 

Dĺžka poberania dávky materskej (v týždňoch) -1,01309 0,27317 -3,70866 0,00149 -1,58484 -0,44134 

Výška dotácie / verejnej podpory 0,669356 0,226645 2,953321 0,008162 0,194982 1,14373 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

Modelom sme dokázali vysvetliť takmer 79% zmeny v závislej premennej (miera účasti detí vo 

formálnej starostlivosti vo veku 0 až 2 roky). Ako nevýznamná premenná sa paradoxne 

preukázal faktor čistých nákladov starostlivosti. Môžeme teda tvrdiť, že cena služby nemá 

zásadný vplyv na dopyt, t.j. ochotu umiestniť dieťa v zariadení starostlivosti. Vylúčením tohto 

faktora sme dostali upravený regresný model, ktorého výsledky môžeme interpretovať (viď 

tabuľku nižšie). 
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Tabuľka 15 Upravený lineárny regresný model - Miera účasti detí vo formálnej starostlivosti 

vo veku 0 až 2 roky 

Regression Statistics      

Multiple R 0,775752      

R Square 0,601792      

Adjusted R Square 0,542061      

Standard Error 13,64878      

Observations 24      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Intercept 63,34177 8,575822 7,386088071 3,91E-07 45,45292 81,23062 

Náhradový pomer rodičovského príspevku (%) -0,23775 0,094732 -2,509707423 0,020798 -0,43536 -0,04014 

Dĺžka poberania dávky materskej (v týždňoch) -1,02673 0,273462 -3,75454105 0,001248 -1,59716 -0,45629 

Výška dotácie / verejnej podpory 0,639161 0,225289 2,837070789 0,010185 0,169216 1,109106 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

V upravenom regresnom modeli, ktorý stále dokáže vysvetliť takmer 78% zmeny v závislej 

premennej, ostali tri významné faktory, a to: náhradový pomer rodičovského príspevku 

(- 0,238),  dĺžka poberania dávky materskej (- 1,027) a výška dotácie / verejnej podpory služby 

starostlivosti (0,639). U všetkých významných faktoroch majú regresné koeficienty logicky 

očakávané znamienka. Ak rastie náhradový pomer rodičovského príspevku, klesá miera účasti 

detí v zariadeniach formálnej starostlivosti, t.j. existuje substitučný efekt. Obdobne aj u faktora 

dĺžky poberania materskej. Čím dlhšia doba poberania, definovaná práve verejnou politikou, 

tým nižšia miera účasti detí v zariadenia formálnej starostlivosti. Matka tak zostáva s dieťaťom 

doma a nevyužíva zariadenia starostlivosti o dieťa. Tým sa znižuje životná úroveň a substitučný 

efekt sa postupne premieta do dôchodkového (príjmového) efektu znižovania životnej úrovne 

rodiny a teda znižovania ochoty mať ďalšie dieťa, nakoľko prevládnu ekonomické faktory. 

Tieto substitučné efekty znižujú pravdepodobnosť skoršieho návrhu ženy na trh práce 

a dodatočne tak do budúcnosti znižujú pravdepodobnosť mať ďalšie dieťa. Aj tretí faktor je do 

značnej miery určovaný verejnou politikou, keďže výška dotácie, resp. verejnej podpory (či už 

cez nástroje priamej alebo nepriamej fiškálnej podpory), je podmienená nastavením príslušných 

právnych predpisov. Čím vyššia je výška dotácie k cene služby, tým vyššia je miera účasti detí 

v zariadeniach formálnej starostlivosti. Práve tento faktor sčasti vysvetľuje nevýznamnosť 

faktora čistých nákladov starostlivosti. Môžeme tak kreovať závery, že dostupnosť (faktická 

a cenová) služieb formálnej starostlivosti o deti zvyšuje mieru účasti žien na trhu práce, čo 

následne vyvoláva pozitívne efekty pre ochotu mať ďalšie dieťa, keďže sa sčasti eliminuje 

dôchodkový efekt (zníženie životnej úrovne rodiny).  
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3.3 Príklady krajín so stabilnou mierou plodnosti, flexibilitou dávok, vysokou 

mierou work-life balance a garantovaným miestom v zariadeniach 

starostlivosti o deti 

Dánsko 

Zo zákona majú rodičia nárok na 52 týždňov rodičovskej/materskej dovolenky s dávkami, ktoré 

si rodičia rozdelia podľa vlastného uváženia. Matka má nárok na prvých 14 týždňov a 4 týždne 

pred pôrodom. Väčšina rodín v Dánsku sa rozhodne poslať svoje deti buď do jaslí, alebo do 

rodinnej škôlky v čase, keď dovŕšia jeden rok, aby sa obaja rodičia mohli vrátiť do svojej práce. 

Dokonca aj rodiny, v ktorých jeden z rodičov nie je zamestnaný, sa rozhodnú pre nejaký druh 

škôlky, aby sa ich deti od útleho veku sociálne stimulovali. Všetky zariadenia sú dotované 

z verejných zdrojov.  

Dánske zariadenia predškolského vzdelávania a starostlivosti môžeme rozdeliť na: 

- denné opatrovateľské centrá, denná starostlivosť v súkromných domoch a vekovo 

integrované zariadenia pre deti do 3 rokov a 

- materské školy a vekovo integrované zariadenia pre deti staršie ako 3 roky až do 

začiatku základnej školy. 

Dánsko má zákonom stanovené, že obce sú povinné zabezpečiť poskytovanie predškolskej 

starostlivosti pre všetky deti od veku 26 týždňov až do začiatku základnej školy. Bezplatné 

poskytovanie predškolskej starostlivosti je možné, ak príjem domácnosti nepresahuje 2 076 

EUR/mesiac (15 475 DKK/mesiac). Pedagogické usmernenia najvyššej úrovne sú záväzné pre 

poskytovanie predškolského vzdelávania a starostlivosti v centrách, ako aj pre poskytovanie 

doma. Okrem toho sú zariadenia predškolského vzdelávania a starostlivosti v centre povinné 

vypracovať vlastný pedagogický plán. Dánsky systém predškolského vzdelávania a 

starostlivosti spadá pod Ministerstvo detí a vzdelávania. 

Zaujímavosťou dánskeho systému je, že v predškolských zariadeniach sa kladie veľký dôraz na 

motorický rozvoj, tvorivosť, osvojovanie si sociálnych zručností a rozvoj jazyka. Väčšinou na 

každých 5 detí pripadá jeden učiteľ materskej školy, čo umožňuje robiť špecializované projekty 

s malými skupinami. V Dánsku existujú aj špecializované materské škôlky pre cudzincov, 

respektíve čerstvo prisťahované rodiny, kde sa tieto škôlky zameriavajú na uľahčenia integrácie 

detí a aj ich rodičov do spoločnosti.  
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Francúzsko 

Dávky materskej sa poskytujú počas 16 týždňov, z toho 6 týždňov sa čerpá pred očakávaným 

dňom pôrodu (dĺžka materskej sa ešte upravuje podľa zdravotného stavu matky/dieťaťa a podľa 

počtu narodených detí). Otec má nárok na a 11 dní otcovskej dovolenky. 

Vo Francúzsku sa výchova a starostlivosť o deti v ranom detstve poskytuje v dvoch 

samostatných fázach podľa veku detí, pričom za každú z nich zodpovedá iný príslušný orgán. 

Pri deťoch mladších ako 2 (resp. 3) roky upravuje podmienky Ministerstvo solidarity a 

zdravotníctva. V ponuke sú rôzne formy starostlivosti o dojčatá a väčšinu starostlivosti o deti 

tejto vekovej skupiny poskytujú opatrovateľky, ale k dispozícii sú aj detské jasle. Takzvané 

kolektívne štruktúry starostlivosti o deti (kolektívne alebo rodičovské jasle) sú vo väčšine 

prípadov vytvorené a spravované miestnymi orgánmi alebo neziskovými združeniami.  

Predškolské vzdelávanie u detí starších ako 2 (resp. 3) roky, až do dovŕšenia predškolského 

veku (6 rokov), za ktoré zodpovedá Ministerstvo národného vzdelávania, sa uskutočňuje v 

predškolských zariadeniach (écoles maternelles). Tieto štruktúry sú klasifikované ako ISCED 

02 a žiaci sa v nich učia podľa vzdelávacích programov, ktoré stanovuje ministerstvo 

zodpovedné za vzdelávanie. Deti sú v nich prijímané približne od 3 rokov až do 6 rokov. V 

závislosti od voľných kapacít môžu byť prijaté aj deti od 2 rokov. Od roku 2019 má Francúzsko 

stanovenú zákonnú povinnosť povinného vzdelávania detí od 3 rokov. Verejné predškolské 

zariadenia starostlivosti o deti sú bezplatné ak sú verejné.  

 

Švédsko 

Celkovo majú obaja rodičia nárok na 480 dní rodičovského príspevku, a teda 240 dní na 

každého rodiča (v prípade viacpočetného tehotenstva sa na každé ďalšie dieťa pridá 180 dní). 

Z toho matka môže rodičovské dávky začať poberať už 60 dní pred očakávaným dňom pôrodu 

a otec má nárok na 10 dní rodičovskej dovolenky po pôrode. Otec nemôže svoj dostupný nárok 

alokovať na ženu, a teda nemôže presunúť zodpovednosť. Ak nevyužije svoj príspevok, tento 

prepadá. Spoločenské normy sú však nastavené tak, že motivujú otca k starostlivosti o dieťa po 

tom, ako matka nastúpi späť do práce.  

Výchovu a starostlivosť detí v ranom detstve vo Švédsku možno rozdeliť do dvoch hlavných 

fáz. Jednotné predškolské centrá (förskola) sú k dispozícii pre deti vo veku od 1 do 5 rokov. 

Posledný rok pred začatím základného vzdelávania navštevujú 6-ročné deti povinné 
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predškolské triedy (förskoleklass). Okrem toho existuje aj domáca starostlivosť známa ako 

pedagogická starostlivosť (pedagogisk omsorg), ktorú prevádzkujú registrované opatrovateľky 

detí a ktorá môže byť organizovaná rôznymi spôsobmi (t. j. buď v domácnostiach 

opatrovateliek, alebo inde). Mnohé miestne orgány ponúkajú služby predškolskej výchovy a 

vzdelávania aj v otvorených predškolských zariadeniach (öppen förskola), kam rodičia (alebo 

opatrovatelia detí) prichádzajú so svojimi deťmi, kedykoľvek si to želajú. Za všetky uvedené 

služby zodpovedá ministerstvo školstva a výskumu, avšak produkcia služieb je realizovaná 

komunitne (lokálne).  

Od 1 roku života majú deti nárok na štátom dotované služby predškolského vzdelávania a 

starostlivosti a od 3 rokov majú nárok na bezplatné služby v rozsahu najmenej 15 hodín 

týždenne. Deti, ktorých rodičia pracujú alebo študujú, majú právo na štátom dotované miesto v 

centre rekreácie po škole (fritidshem). 

Predškolské zariadenie je centrum vzdelávania a starostlivosti o deti vo veku od 1 do 5 rokov. 

Obce sú povinné poskytovať verejne dotované predškolské aktivity a starostlivosť o deti od 1 

roka veku. Všetky deti majú nárok na bezplatnú predškolskú starostlivosť v rozsahu najmenej 

525 hodín ročne (približne 15 hodín týždenne) od jesenného termínu, keď dovŕšia tri roky. 

Nezávislé školy a predškolské zariadenia s grantovou podporou môžu byť organizované v 

rôznych formách. Obce rozdeľujú dotácie nezávislým predškolským zariadeniam s grantovou 

podporou a sú tiež zodpovedné za to, aby ich prevádzka spĺňala požiadavky na kvalitu a 

bezpečnosť. Na nezávislé predškolské zariadenia s grantovou podporou a obecné predškolské 

zariadenia sa vzťahujú rovnaké zákony a rámce.  
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4 ODPORÚČANIA PRE TVORCOV VEREJNÝCH POLITÍK (NIELEN NA 

SLOVENSKU) 

Európska komisia (2008, 2018, 2019) ako aj Európsky parlament (2015) poukazujú na fakt, že 

práve krajiny s vyššou zamestnanosťou žien sú tiež krajinami s vyššou mierou plodnosti (TFR) 

čo je zároveň dôležitým prvkom pri riešení demografie a starnutia populácie. Zároveň 

Kinoshita a Guo (2015) zdôrazňujú významnosť pracovnej sily žien, ktorá môže byť kľúčom 

k uvoľneniu rastového potenciálu v ekonomikách, a to najmä v tých ekonomikách, ktoré 

disponujú kvalifikovanou pracovnou silou žien. To je dôležité hlavne pre krajiny, ktoré čelia 

nedostatku pracovných síl v dôsledku rýchleho starnutia populácie, aké môžeme vidieť 

napríklad aj na Slovensku. Práve nízka flexibilita materskej dovolenky (respektíve parametrov 

prislúchajúcej verejnej politiky) často spôsobuje, že ženy nastúpia na nízko kvalifikované 

pracovné pozície z dôvodu ich vyššej flexibility, čo však úplne nevyužíva ich potenciál 

a ľudský kapitál. Vhodné verejné politiky by mali umožniť určitú mieru flexibility napríklad 

v pracovnom čase ako je tomu napríklad v severských či západoeurópskych krajinách.  

Špecifické odporúčanie pri parametrickej zmene podmienok materskej dávky na Slovensku by 

bolo dodanie vyššej flexibility dĺžky a výšky poberania dávky. Analýzou verejných politík sme 

dospeli k záveru, že práve flexibilita vo verejných politikách môže mať pozitívny vplyv na 

ochotu mať (ďalšie) dieťa. Napríklad vytvorenie takej politiky materskej, ktorá by charakterom 

parametrov zvýšila flexibilnosť pri poberaní dávok materskej, mimikovala správanie 

ekonomických agentov (vo väčšine prípadov žien) počas materskej dovolenky na základe 

empirických dát (Hidas a Horváthová, 2019a, 2019b; Dančíková, 2020) a zároveň znižovala 

riziko chudoby rodín s malými deťmi, ktorá je špecifická najmä u niektorých kohort. Parametre 

verejných politík by mali reflektovať na existenciu a analýzu reálneho správania sa jednotlivcov 

pred narodením dieťaťa.  

Esping-Andersen (2009) vo svojej štúdii poukázal na to, že nedostatok služieb formálnej 

starostlivosti o deti, ktoré ženám pomáhajú dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a 

súkromným životom, povedie k dvom rovnováham a to (i) rovnováhe, ktorá sa vyznačuje 

bezdetnosťou a nízkou pôrodnosťou alebo (ii) k rovnováhe, ktorá sa vyznačuje nízkym príjmom 

a nízkou zamestnanosťou. Z dlhodobého hľadiska nízka miera plodnosti môže mať v časoch 

starnúcej populácie negatívny vplyv aj na verejné financie a to hlavne prostredníctvom 

zhoršenia udržateľnosti priebežne financovaného dôchodkového systému, ktorý 

v jednoduchosti dôchodky vypláca z odvodov pracujúcej generácie. Preto považujeme za 
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dôležité nastaviť verejné politiky tak, aby umožnili ženám vrátiť sa do práce skôr bez 

akejkoľvek penalizácie. Avšak na to, aby bolo možné zvýšiť zamestnanosť žien s malými 

deťmi, a tým aj zvýšiť zosúladenie súkromného a pracovného života, je potrebné dosiahnuť 

Barcelonské ciele16, ktoré stanovujú dostupnosť zariadení starostlivosti pre deti do 3 rokov 

a najmenej 90% pre deti do dosiahnutia školského veku. Ideálne je dosiahnuť úroveň 

garantovanej dostupnosti zariadení pre všetky deti od 1 roku života. Európska komisia (2019) 

poukazuje na fakt, že zariadenia štátnej starostlivosti o deti mladšie ako 3 roky na Slovensku 

nie sú v centre záujmu vlády. Na druhej strane, Barcelonské ciele je možné dosiahnuť 

prostredníctvom zjednodušenia podmienok vstupu súkromného sektora na trh, ktorý aj v roku 

2019 hral významnú rolu v poskytovaní starostlivosti pre deti vo veku do 3 rokov. 

Podľa Európskej komisie (2018)17 dosiahnuteľnosť, prístupnosť a cenová dostupnosť 

kvalitných zariadení starostlivosti o deti je kľúčová, aby sa ženám (a aj mužom) so 

zodpovednosťami v oblasti starostlivosti o deti umožnilo zúčastňovať sa na trhu práce. Práve 

kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve sú rovnako dôležitým nástrojom na 

prekonanie možných sociálnych nevýhod detí (najmä z chudobnejších či sociálne vylúčených 

komunít) a taktiež aj pre ich kognitívny a sociálny vývoj od skorého veku. Zároveň zvýšenie 

dostupnosti formálnej starostlivosti o deti najmä vo veku do 3 rokov zníži nerovnocenné 

postavenie žien na trhu práce.   

Slovenské empirické dáta a štúdie ako napríklad Hidas a Horváthová (2019a, 2019b) alebo 

Dančíková (2020) skúmajú správanie jednotlivcov s rôznym vzdelaním (respektíve príjmom) 

počas doby strávenej mimo trhu práce v dôsledku narodenia dieťaťa a poukazujú na fakt, že 

doba strávená mimo trhu práce je závislá práve od vzdelania (príjmu) ekonomického agenta. 

Rôzne preferencie ekonomických agentov v oblasti zotrvania mimo trhu práce v dôsledku 

starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka) by bolo vhodné zohľadniť vo 

verejných politikách a to zavedením dynamických prvkov ktoré by  napríklad: 

i.  jednotlivcovi s nižším vzdelaním umožnili poberať dávku dlhšie a teda znížiť riziko 

pasce likvidity keďže jednotlivci s nižším vzdelaním (najčastejšie ženy) práve 

v období po materskej dovolenke čelia vysokému riziku nezamestnanosti (Hidas 

a Horváthová, 2019a, 2019b) na čo nadväzuje aj 5 - ročná medzera na trhu v oblasti 

 
16 Dostupné na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592  
17 Dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52018DC0273  
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starostlivosti o dieťa po ukončení poberania dávky rodičom (tzv. childcare gap). 

Práve v tomto období sa rodinám s malými deťmi zvyšuje riziko chudoby.   

ii. jednotlivci s vyšším vzdelaním nečelia tak vysokému riziku nezamestnanosti po 

materskej dovolenke a podľa empirických dát rodičovskú dovolenku ukončia skôr 

ako dieťa dovŕši 3 roky, na čo by reflektovali dynamické parametre verejnej politiky. 

Zároveň priznávanie vyšších dávok po kratšie obdobie môže znížiť náklady 

obetovanej príležitosti u vyššie vzdelanostnej (príjmovej) kohorte, čo môže mať 

následný vplyv aj na zvýšenie miery plodnosti tejto kohorty, na čo vo svojej štúdii 

poukázala Raute (2019).  

Samotné zvýšenie miery plodnosti (TFR) smerom k priblíženiu sa zamýšľaného počtu detí je 

dôležitým prvkom aj pri riešení problémov súvisiacich so starnúcou populáciu. Práve starnúca 

populácia dlhodobo ohrozuje stabilitu verejných financií, a to aj prostredníctvom zvyšujúcich 

sa výdavkov základného fondu starobného poistenia a výdavkov na zdravotníctvo a dlhodobú 

starostlivosť. Považujeme preto zvýšenie miery plodnosti prostredníctvom zvýšenia 

dostupnosti formálnych zariadení pre deti a zvýšenia zamestnanosti žien s malými deťmi za 

jeden z významných faktorov, ktoré v dlhodobom rámci dokážu napomôcť k udržateľnosti 

priebežne financovaného dôchodkového systému, ktorého základom je práve mladá a pracujúca 

generácia žien/matiek ako aj k zníženiu príjmových rozdielov medzi pohlaviami na dôchodku. 

Uvoľnením tohto blokovaného ľudského kapitálu je možné výrazne zvýšiť objem príjmov do 

verejných rozpočtov, zvýšiť výšku rodinných rozpočtov, čo povedie k zvýšeniu ochoty mať 

ďalšie dieťa.  

Švédsko je mnohými výskumami a rôznymi rebríčkami označované ako krajina najlepšia na 

život so vysokou spokojnosťou občanov so životom (Eurobarometer). Základy modernej 

sociálnej a rodinnej politiky vo Švédsku vo boli položené už v 30. rokoch 20. storočia, keď 

kľúčoví reformátori, ako napríklad sociológ Alva Myrdal, presadzovali politiky zahŕňajúce 

perspektívu zameranú na dieťa, reprodukčné práva žien a rodovú rovnosť (Myrdal 1941). 

Začiatkom 70. rokov 20. storočia reagovali politiky na rastúcu participáciu žien na trhu práce a 

na klesajúcu pôrodnosť tým, že rodičom ponúkli predĺžené práva na rodičovskú dovolenku 

a rôzne peňažné transfery. Švédska vláda tiež reagovala na zmenu sociálnych rolí a postavenia 

žien postupným rozširovaním rozsahu starostlivosti o deti. Uznalo sa, že model rodiny s dvoma 

živiteľmi môže mať pre rodiny mnohé pozitívne dôsledky, keďže deti budú mať možnosť 

vyrastať v bohatších rodinách a získajú kvalitné predškolské vzdelávanie (Wells a Bergnehr 

2014; Sobotka, Matysiak a Brzozowska, 2020). Naopak, Francúzsko kladie dôraz na zvýšenie 
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blahobytu rodín a detí prostredníctvom finančných transferov v kombinácií so širokou sieťou 

a možnosťami starostlivosti o deti. Práve garancie dostupnosti verejnej starostlivosti v rôznych 

formách podľa potrieb rodičov či už vo forme jasieľ, materských škôlok, podnikových škôlok 

či centier nepravidelnej starostlivosti (tzv. drop-in centers) o deti s umožňujú vytvárať rovnaké 

príležitosti pre všetky deti.   

Zvýšenie dostupnosti zariadení predškolskej starostlivosti a teda jaslí a škôlok sa na jednej 

strane prejaví na zvýšení miery plodnosti (TFR). Tento efekt je zároveň podľa štúdií 

najvýraznejší práve u vyššie vzdelanostných kohort a zároveň umožní zvýšenie zosúladenia 

pracovného a súkromného života a znižovaniu rodových a platobných nerovností. Na druhej 

strane zvýšenie dostupnosti kvalitných zariadení predškolskej starostlivosti (jasle a škôlky) 

a má pozitívne v oblastiach kognitívnych, jazykových zručností detí a sociálny rozvoj (Melhuis 

et al., 2015) ako aj zlepšuje prístup detí zo znevýhodneného prostredia respektíve z vylúčených 

komunít napríklad aj k teplému jedlu a získaniu základných návykov čo znamená, že práve 

skorá predškolská starostlivosť a výchova môžu zlepšiť životné šance detí v budúcnosti a znížiť 

sociálno-ekonomické nerovnosti (Európska komisia, 2021). Práve takéto opatrenia môžu 

z dlhodobého hľadiska mať pozitívne vplyvy na zníženie medzigeneračnej chudoby.  

Väčší dopad než pronatalitne orientované verejné politiky zamerané na plodnosť má 

ekonomická stabilita a stabilita na trhu práce, najmä žien.  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že verejné politiky zamerané na zvýšenie miery plodnosti 

ovplyvňujú plodnosť, avšak vplyv verejných politík je často malý a prejaví sa skôr v 

krátkodobých ukazovateľoch miery plodnosti (total fertility rate) a zmenách v časovaní medzi 

jednotlivými pôrodmi (čo spôsobuje tzv. baby booms), no nezanechávajú trvalý a dlhodobý 

vplyv na kohortnú plodnosť a teda na konečnú veľkosť rodiny (dokončená plodnosť, z angl. 

completed fertility). Výnimkou sú verejné politiky zamerané na zvýšenie dostupnosti 

kvalitných a finančne dostupných zariadení starostlivosti o deti (jasle a škôlky) a to najmä 

u vyššie vzdelaných žien a párov. 

Sobotka, Matysiak a Brzozowska (2020) vo svojej štúdii popisujú aj faktor tzv. intenzívneho 

rodičovstva ako faktor, ktorý má vplyv na pokles miery plodnosti (TFR). Intenzívne 

rodičovstvo je definované spoločenskými normami, ktoré určujú čo znamená byť dobrým 

rodičom, čo je definované hlavne časovou, emocionálnou ale aj finančnou investíciou rodičov, 

no najmä žien, do výchovy detí. Zároveň však poukazujú na fakt, že aj napriek nárastu účasti 

žien na trhu práce a po ich návrate späť na trh práce po materskej dovolenke, čas strávený 
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s deťmi sa neznižuje, ale naopak, matky trávia viac času priamou interakciou s deťmi namiesto 

ich monitorovania pri vykonávaní detských činností v prípadoch ak matky zostávajú s deťmi 

doma (Bianchi, 2000; Gauthier et. al., 2004).       
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