
                                                          

Konferencia  a pracovný seminár
RODOVÁ  ROVNOSŤ  V  PROCESE  PRÍPRAVY  NA  POVOLANIE.

PROGRAM:

Štvrtok (18. 11. 2010):

12:30 – 13:00 prezentácia
13:00 – 13:15 otvorenie konferencie (úvodné slovo) Monika Bosá: projekt CREdu
13:15 – 14:00 Gaby Weiner: Research in practice, activating gender knowledge for schools
14:00 – 14:15 PRESTÁVKA
14:15 – 15:00 Adriana Jesenková : Reforma školstva, feminizácia a marginalizácia starostlivosti 
15:00 – 15:30 Ivan Lukšík: Kultúra školy a rodové otázky
15:30 – 15:45 PRESTÁVKA 
15:45 – 16:15 Lenka Krištofová: Podivná pedagogika – aspekty queer vo výchove a vzdelávaní. 
16:15  –  16:45  Katarína  Minarovičová:  Rodovo  citlivá  výchova  ako  predpoklad  a cieľ  rodovej 

rovnosti a rodovej desegregácie prípravy na povolanie
16:45 – 17:00 PRESTÁVKA
17:00  –  17:45  Jarmila  Filadelfiová,  Dávid  Bosý:  Výsledky  reprezentatíveho  výskumu  rodovej 

rovnosti a rodovej segregácie medzi učiteľkami a učiteľmi SOŠ 
17:45 – 18:15 Martin Béreš: Učiteľky a učitelia - otvorene o rodovej rovnosti a rodovej segregácii
18:15  –18:45  Natália  Sedlák  Vendelová:  Príčiny  a  riešenia  rodovo  segregovaného  stredného 

odborného školstva pohľadmi učiteliek a učiteľov
19:00 VEČERA

Piatok (19. 11. 2010):

08:30 – 09:00 prezentácia účastníčok a účastníkov
09:00 – 09:30 Kateřina Lišková: S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
09:30 – 10:00 Janka Kottulová: Rodová perspektíva v celoživotnom vzdelávaní
10:00 – 10:30 Oľga Pietruchová: Rodové ne/rovnosti v zdravotníctve: od vzdelávania po prax
10:30 – 11:00 Jana Cviková: Skúsenosti z projektu „ruzovyamodrysvet.sk“.
11:00 – 12:30 OBED
12:30 – max 16:00 pracovný seminár

• Prehľad  projektov  a organizácií  venujúcich  sa  otázkam  rodovej  rovnosti  vo  výchove 
a vzdelávaní na Slovensku

• Závery z rokovania v predchádzajúcom dni
• Diskusia  „za  okrúhlym  stolom“:  identifikácia  možných  efektívnych  stratégií  na 

presadzovanie rodovej rovnosti a rodovej desegregácie v procese prípravy na povolanie 
v slovenských podmienkach



Informácie o prezentujúcich:

Prof. Gaby Weiner, PhD. (Gender and Education Association)

Renomovaná  odborníčka  v oblasti  rodovej  rovnosti  a feministickej  pedagogiky,  pôsobiaca  ako  honorary  
professor  na  University  of  Edinburgh  (Škótsko)  a ako  professor  of  Teacher  Education  na  Umel  University  
(Švédsko),  predsedníčka  Gender  and  Education  Association.  Je  autorkou  12  monografií  a editorkou  7 
monografií, 57 kapitol v monografiách a desiatok článkov v odborných časopisoch venovaných problematike  
rodovej rovnosti vo vzdelávaní. Je autorkou 13 výskumných správ a riešiteľkou 21 výskumných grantov v tejto  
oblasti. Je poprednou teoretičkou feministickej pedagogiky vo svete. (viac info: http://www.gabyweiner.co.uk/)  
Vystúpi ako hlavná rečníčka na konferencii a bude participovať aj na pracovnej časti podujatia.  

Doc. PhDr. Ivan Lukšík, Csc. (Pedagogická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Sociálny a pedagogický psychológ, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre sociálnej  
pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, je garantom tohto odboru. Zaoberá sa  
sociálnymi a výchovnými otázkami sexuality a rodu, problematikou medzigeneračnej komunikácie a sociálnymi  
mikrokultúrami detí a mládeže. Je spoluautorom viacerých publikácií a učebníc 

Kateřina Lišková, PhD. (Fakulta Sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne)

Sociologička, pôsobí ako odborná pracovníčka FSS MU v odbore genderová studia katedry sociologie. Výskumne  
a publikačne sa venuje predovšetkým sociologickým teóriám rodu, metódam presadzovania rodovej rovnosti,  
vzťahu  rodu   a násilia  na  ženách,  rodovej  rovnosti  na  trhu  práce.  Je  autorkou  viacerých  odborných  štúdií  
v oblasti rodovej rovnosti. 

 
PhDr. Jana Cviková (Aspekt)

Germanistka,  publicistka,  prekladateľka,  editorka  a  autorka  viacerých  publikácií,  spoluzakladateľka  
feministickej publikačnej a vzdelávacej organizácie ASPEKT (1993). Renomovaná odborníčka v oblasti rodovej  
rovnosti  na  Slovensku,  propagátorka  rodových  štúdií  a feministickej  teórie  na  Slovensku,  jedna  z  „matiek“  
novodobého slovenského feminizmu, venuje sa problematike feministickej pedagogiky, rodovo citlivej výchovy  
a vzťahu rodu a literatúry. Je členkou Komisie pre rovnosť príležitostí a postavenie žien v spoločnosti pri Výbore  
NR SR pre ľudské práva, národností a postavenie žien.

Ing. Oľga Pietruchová, M. A.  (Ženská loby Slovenska)

Absolventka  Chemicko-technologickej  fakulty  STU  v Bratislave,  tému  rodových  štúdií  vyštudovala  na  Rose  
Mayreder College vo Viedni, kde získala titul  M.A.(Master of Art in Women Studies and Gender Research), bola  
predsedníčkou občianskeho združenia Možnosť voľby (201 – 2009), je  výkonnou riaditeľkou  Spoločnosti pre  
plánované  rodičovstvo.  Je  predsedníčka  Ženskej  loby  Slovenska  a  členkou  výboru  Európskej  ženskej  loby  v  
Bruseli. Je členkou Komisie pre rovnosť príležitostí a postavenie žien v spoločnosti pri Výbore NR SR pre ľudské  
práva, národností a postavenie žien 

Mgr. Janka Kottulová (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Absolventka manažmentu, venuje sa problematike rodu na FF UK, podieľa sa na projekte Centra excelentnosti  
pre  spoločenské  inovácie  Univerzity  Komenského  (CESIUK)  budované  v  rámci  projektu  „Globálne  a  lokálne  
procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, ktorý  
je unikátnym projektom spájajúcim najkvalitnejších výskumných pracovníkov a pracovníčky z rôznych vedných 
disciplín vo výskume a prognózovaní  spoločenských inovácii. 

http://www.gabyweiner.co.uk/


Mgr. Lenka Krištofová (Centrum rodových štúdií pri FF UK v Bratislave)

Filozofka, v rámci svojej akademickej praxe sa venuje rodovej problematike – predovšetkým feministickej teórii,  
jazyku,  queer studies, a rodovým aspektom  sexuality. Je internou doktorandkou na katedre filozofie a dejín  
filozofie  na  FF  UK  v Bratislave  a členkou  občianskeho  združenia  EsFem.  Koordinačne  spolupracovala  pri  
realizácii prvých letných škôl rodových štúdií v rámci projektu Centra rodových štúdií a partnerských organizácií.  

Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD. (EsFem)

Sociologička,  renomovaná  odborníčka  v oblasti  rodového  výskumu.  Členka  občianskeho  združenia  EsFem,  
kde odborne  spolugarantuje  výskumné  aktivity,  spolupracuje  s Inštitútom  pre  verejné  otázky.  Je  autorkou  
množstva výskumov v oblasti rodovej rovnosti, pôsobí ako expertka a konzultantka v inštitúciách zameraných  
na presadzovanie rodovej rovnosti. Externe spolupracuje na výskumoch realizovaných organizáciami aktívnymi  
v oblasti rodovej rovnosti a feministickými organizáciami. Je autorkou viacerých štúdií v oblasti rodovej rovnosti  
na trhu práce, rodiny, politických práv žien, ... 

Mgr. Adriana Jesenková, PhD. (EsFem)

Filozofka, vysokoškolská pedagogička,  pôsobí na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej Fakulty Univerzity Pavla  
Jozefa  Šafárika  v Košiciach.  Členka  občianskeho  združenia  EsFem.  Vo  svojej  akademickej  praxi  sa  venuje  
feministickej teórii, predovšetkým etike,  rodovým aspektom etických dilém, dejinám filozofie, ... Ako členka o. z.  
EsFem sa venuje výskumu v oblasti rodovej rovnosti. Je autorkou viacerých štúdií venovaných rodovej rovnosti  
a feministickej teórie. 

Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD. (EsFem)

Psychologička, členka Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia na Filozofickej Fakulte Univerzity  
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, členka občianskeho združenia EsFem, kde odborne spolugarantuje výskumné  
aktivity. Vo svojej akademickej kariére sa venuje predovšetkým feministickej psychológii a rodovej teórii, venuje  
sa životným stratégiám úspešných žien. V o. z. EsFem pracuje ako výskumníčka. Je autorkou viacerých publikácii  
z oblasti  rodových  aspektov  psychologickej  teórie  a výskumu.  Je  členkou  Komisie  pre  rovnosť  príležitostí  
a postavenie žien v spoločnosti pri Výbore NR SR pre ľudské práva, národností a postavenie žien, je odbornou  
garantkou a konzultantkou Inštitútu rodovej rovnosti v Košickom kraji.

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. (EsFem)

Pedagogička a sociologička, pôsobí na Katedre etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej Fakulte Univerzity  
Komenského  v Bratislave.  Je  členkou  občianskeho  združenia  EsFem,  jeho  výkonnou  riaditeľkou  a  odborne  
spolugarantuje problematiku rodovo citlivej výchovy a rodového vzdelávania. Vo svojej akademickej praxi sa  
dlhodobo venuje problematike feministickej pedagogiky a rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní. Je autorkou  
viacerých domácich a zahraničných štúdií v tejto oblasti, ako aj metodických príručiek. Je členkou Komisie pre  
rovnosť príležitostí a postavenie žien v spoločnosti pri Výbore NR SR pre ľudské práva, národností a postavenie  
žien. Je členkou  Komisie pre rovnosť príležitostí a postavenie žien v spoločnosti pri Výbore NR SR pre ľudské  
práva, národností a postavenie žien, je členkou Gender and Education Association.

Mgr. Martin Béreš (EsFem)

Sociálny pracovník, pôsobí na katedre sociálnej práce na Filozofickej Fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Je  
členom občianskeho združenia  EsFem,  kde  spolugarantuje  problematiku  men’s  studies.  Venuje  sa rodovým  
aspektom  nezamestnanosti,  maskulinitám,  feministickej  sociálnej  práci  a rodovému  výskumu.  Je  externým 
doktorandom  na  katedre  sociológie  Filozofickej  Fakulty  UK  v  Bratislave.  Je  členom  Komisie  pre  rovnosť  
príležitostí a postavenie žien v spoločnosti  pri  Výbore NR SR pre ľudské práva,  národností  a postavenie žien.  
V o.z. EsFem pôsobí ako výskumník.



Mgr. Dávid Bosý (EsFem)

Sociológ, absolvent FF UK v Bratislave, pôsobí ako interný doktorand na katedre sociálnej práce na Filozofickej  
fakulte  Prešovskej  Univerzity  v Prešove,  člen  a spoluzakladateľ  občianskeho  združenia  EsFem,  kde  
spolugarantuje problematiku men’s studies. Venuje sa štúdiu maskulinít, rodovej teórie, feministickej sociálnej  
praci a sociológii rodiny, v o. z. EsFem sa venuje predovšetkým výskumu.

  
Podujatie moderuje
Mgr. Monika Bosá, PhD. (EsFem)

Filozofka,  pedagogička,  pôsobí  na  katedre  sociálnej  práce  na  Filozofickej  Fakulte  Prešovskej  Univerzity  
v Prešove,  spoluzakladateľka  a prezidentka  občianskeho  združenia  EsFem.  Vo  svojej  akademickej  praxi  sa  
venuje feministickej teórii, feministickej sociálnej práci, dejinám ženského hnutia a rodovo citlivej edukácii. V o.  
z. EsFem odborne spolugarantuje problematiku rodovo citlivej výchovy a rodového vzdelávania.  je odbornou  
garantkou  a  konzultantkou  Inštitútu  rodovej  rovnosti  v Prešovskom  kraji.  Je  členkou   Komisie  pre  rovnosť  
príležitostí a postavenie žien v spoločnosti pri Výbore NR SR pre ľudské práva, národností a postavenie žien, je  
členkou Gender and Education Association.

EsFem
Občianske  združenie  EsFem je  feministická  organizácia,  ktorá  od  roku  1999  vyvíja  aktivity  zamerané  na  
podporu  dodržiavania  ľudských  práv  žien  a  detí,  odstraňovanie  všetkých  foriem  diskriminácie  žien  a  
presadzovanie rovnosti príležitostí žien a mužov (podrobnejšie v stanovách).
Pri  svojej práci  vychádzame z presvedčenia,  že rodové stereotypy ako nevedomý mechanizmus prispievajú  
k bariéram dosiahnutia plnej rovnosti medzi ženami a mužmi, dievčatami a chlapcami. Veríme, že uvedomenie  
si rodových stereotypov a ich dôsledkov je nevyhnutným predpokladom pri akejkoľvek práci v oblasti ľudských  
práv žien a rodovej rovnosti všeobecne. 
Oblasti,  ktorým  venujeme  pozornosť:  rodová  senzibilizácia,  rodová  rovnosť  vo  výchove  a vzdelávaní,  
feministická pedagogika,  rodový  výskum a analýzy,  obhajoba práv dievčat  a žien,  rodová rovnosť  na trhu  
práce, násilie páchané na ženách, aktívne otcovstvo, men‘s studies, gender mainstreaming.
Občianske združenie EsFem má v súčasnosti 15 členiek a členov (z toho 13 žien)
EsFem je spoluzakladateľskou a členskou organizáciou  o. z. Piata žena,  o. z. Možnosť voľby a Ženskej loby 
Slovenska.  EsFem  je  členom  medzinárodných  organizácií:  WAWE,  Anna  Lindh  Network  (od  r.  2008)  
a prostredníctvom  Kataríny  Minarovičovej  a Moniky  Bosej  má  zastúpenie  aj  v  medzinárodnej  organizácii  
Gender and Education Association (od r. 2009).

Naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na IF Rady Európy, ktoré sa konalo v Bratislave pod  
názvom  Ľudské  práva  dievčat  a  žien,  zaradená  medzi  záverečné  odporúčania  pre  národné  vlády,  ako  
vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových stereotypov. 

V rámci  twiningového  projektu  MPSVR  SR  vydalo  v roku  2006  „Príručku  dobrých  skúseností  v oblasti  
rodovej  rovnosti  na  Slovensku.“   Autorka,  francúzska  expertka  Rachel Silvera,  zaradila  projekt  Model  
rodovo citlivej výchovy chlapcov do príručky ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov. 

Podujatie je organizované vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja
na základe zmluvy č. APVV-0726-07


