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Databáza rodových štatistík

Presné údaje rozčlenené podľa pohlavia a údaje zohľadňujú-
ce rodové aspekty uľahčujú sledovanie vplyvov politík a po-
ukazujú na to, v ktorých oblastiach je potrebné urobiť viac 
na odstránenie rodových rozdielov.

Databáza rodových štatistík poskytuje presný obraz rozdie-
lov, ktoré existujú medzi ženami a mužmi vo všetkých oblas-
tiach života, a pomáha sledovať pokrok smerom k rodovej 
rovnosti vo všetkých politikách EÚ.

Vytvorte si záložku databázy vo svojich prehliadačoch! 
Pretože:

 Jednotný zdroj informácií
Databáza poskytuje jednotný zdroj informácií pre rodové 
štatistiky na úrovni členského štátu a EÚ. Okrem toho data-
báza ponúka dostupné údaje z ostatných európskych krajín.

 Jednoduchý prístup
Je užitočná pre odborníkov aj neodborníkov, ktorí môžu 
rýchlo a jednoducho vyhľadávať originálne údaje a extraho-
vať tabuľky a údaje na ďalšiu analýzu. Webové sídlo umož-
ňuje používateľovi takisto vytvárať a prispôsobovať jednotli-
vé typy údajov, ako sú stĺpcové grafy a časové úseky.

 Aktuálnosť
Databáza zaručuje prístup k najnovším dostupným údajom, 
ktoré nie sú rozčlenené len podľa pohlavia, ale opisujú aj 
situáciu žien a mužov v spoločnosti.

Údaje majú slovo!
Rodové štatistiky môžu vyrozprávať zaujímavé príbehy.

Keď uverejňujeme dôležité dátové súbory, rozprávame tieto 
príbehy v ľahko pochopiteľných štatistických dokumentoch, 
ktoré predstavujú aktuálne trendy v členských štátoch EÚ. 
Zároveň môžu upozorniť na rozdiely medzi členskými štátmi 
EÚ a ostatnými európskymi krajinami.

Tu si pozrite všetky  
diskusie o údajoch.

Inštitúcie EÚ databázu využívajú na sledovanie pokroku 
v oblasti rodovej rovnosti, cituje sa pri akademickom výsku-
me a je spoľahlivým zdrojom pre novinárov v celej EÚ.

O toto sa s nami podelili niektorí používatelia databázy ro-
dových štatistík inštitútu EIGE:

„Podľa mňa sú funkcie používateľsky ústretové a pomerne 
analytické.“ Heidrun, výskumníčka (AT)

„Nemôžeme sa rozprávať o rodovej rovnosti, ak nepozná-
me údaje. Pri mojej práci pokladám databázu za užitoč-
nú.“ Nataša, novinárka (SI)

„Štatistika je o strohých faktoch, ale ak sa používa na pod-
poru rodovej rovnosti a  zlepšovanie životov obyvateľov, 
stáva sa nenahraditeľným nástrojom.“ Anna, štatistička 
(Európska komisia).

Ako citovať databázu rodových 
štatistík inštitútu EIGE?
Teší nás, že ste využili našu databázu pri svojej práci. Po 
exportovaní tabuľky/vizualizácie s údajmi z databázy EIGE 
k nim pripojte tento odkaz:

„Databáza rodových štatistík inštitútu EIGE: názov 
dátového súboru [hypertextový odkaz na pôvodný 
zdroj]
Dátum získania: dd/mm/rrrr“

Chcete sa spojiť s odborníkmi 
inštitútu EIGE, ktorí pracujú 
na projekte databázy?
Zapojte sa do vyhradeného virtuálneho pracovného priesto-
ru na platforme inštitútu EIGE pre online konzultácie a spo-
luprácu – EuroGender!

Tu sa zaregistrujte.

Európsky inštitút
pre rodovú rovnosť

Kontaktujte nás! Pracujete na politickom dokumente, akademickej práci alebo mediálnom článku a neviete nájsť 
údaje, ktoré potrebujete? Pošlite nám svoju žiadosť: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Databáza inštitútu EIGE predstavuje jedinečný výber viac ako 
2 000 ukazovateľov zohľadňujúcich rodové aspekty obsahu-
júce údaje rozčlenené podľa pohlavia – hodnotný zdroj pre 
všetkých, ktorí sa usilujú o presadzovanie rodovej rovnosti.

1. Politiky a stratégie EÚ
 ¾ Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 

2016 – 2019 (1)

(1) Inštitút EIGE v roku 2021 aktualizuje vstupný bod so stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020–2025, hneď potom, ako sa 
schváli konečný monitorovací rámec.

 ¾ Európsky pilier sociálnych práv
 ¾ Stratégia Európa 2020
 ¾ Barcelonská stratégia

Viac sa o politikách a stratégiách EÚ dozviete 
na našom webovom sídle!

 Údaje sa aktualizujú hneď po ich sprístupnení

Databáza vyjadruje politické priority EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti. Ukazuje, do akej miery sa rodová rovnosť dosa-
huje v členských štátoch EÚ aj mimo nej. Podporuje poli-
tiky a konania Európskej komisie v oblasti rodovej rovnosti 
a pomáha sledovať pokrok na dosiahnutie rovnosti medzi 
ženami a mužmi vo všetkých oblastiach života.

2. Tematické oblasti
 ¾ Práca a trh práce
 ¾ Výskum, veda, digitálna spoločnosť
 ¾ Vzdelávanie, odborná príprava a zručnosti

 ¾ Demografia a migrácia
 ¾ Plodnosť a reprodukčné práva
 ¾ Zdravie a úmrtnosť
 ¾ Životné podmienky
 ¾ Využívanie času
 ¾ Verejná mienka

Viac sa o tematických oblastiach dozviete na našom webo-
vom sídle!

 Údaje sa aktualizujú hneď po ich sprístupnení

Európska rada v decembri 1995 ocenila záväzok EÚ voči 
Pekinskej  deklarácii  a  akčnej  platforme  na  boj  za 
rovnosť, rozvoj a mier a vyjadrila svoj zámer každoročne 
preskúmavať jej vykonávanie. Databáza inštitútu EIGE po-
máha sledovať pokrok pri posilňovaní postavenia žien v dô-
ležitých oblastiach záujmu týkajúcich sa boja za rovnosť, 
rozvoj a mier.

3. Pekinská akčná platforma
 ¾ Ženy a chudoba (A)
 ¾ Vzdelávanie a odborná príprava žien (B)
 ¾ Ženy a zdravie (C)
 ¾ Ženy vo vedúcich a rozhodovacích pozíciách (G)

 ¾ Inštitucionálne mechanizmy na zlepšenie postavenia 
žien (H)

 ¾ Ľudské práva žien (I)
 ¾ Ženy a médiá ( J)
 ¾ Ženy a životné prostredie (K)
 ¾ Dievčatá (L)
 ¾ Násilie páchané na ženách (D)
 ¾ Ženy a ozbrojený konflikt (E)
 ¾ Ženy a hospodárstvo (F)

Viac sa o Pekinskej akčnej platforme dozviete na našom we-
bovom sídle!

 Údaje sa aktualizujú hneď po ich sprístupnení

Stromová štruktúra databázy rodových štatistík je skutočne pridanou hodnotou! Veľmi praktická pre tvorcov politík, ale aj 
pre tých, ktorí pre nich zabezpečujú primerané štatistiky.

Prehliadanie rodovej štatistiky pomocou týchto šiestich vstupných 
bodov

Databáza rodových štatistík je komplexné 
znalostné centrum v oblasti rodovej štatistiky 
a informácií o rôznych aspektoch (ne)rovnosti 
medzi ženami a mužmi 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Indexom rodovej rovnosti, ktorý vytvoril inštitút EIGE, sa 
meria nakoľko sú EÚ a jej členské štáty ďaleko (alebo blízko) 
od dosiahnutia rodovej rovnosti.

Databáza rodových štatistík inštitútu EIGE predstavuje všet-
ky údaje v šiestich hlavných oblastiach (práca, peniaze, 
znalosti, čas, moc a zdravie) a v dvoch doplňujúcich oblas-
tiach (intersekcionality a násilie).

4. Index rodovej rovnosti
 ¾ Výsledok indexu rodovej rovnosti
 ¾ Ukazovatele použité na výpočet indexu
 ¾ Intersekcionality indexu
 ¾ Druhotná oblasť násilia

Viac sa o indexe rodovej rovnosti dozviete na našom webo-
vom sídle!

 Od roku 2019 sa údaje aktualizujú každý rok

 Inštitút EIGE zbiera údaje o podiele žien a mužov na kľúčo-
vých rozhodovacích pozíciách v rôznych oblastiach politiky.

Databáza poskytuje informácie, ktoré sa dajú použiť na sle-
dovanie pokroku smerom k dosiahnutiu rodovej rovnosti pri 
rozhodovaní. Údaje na rozhodovanie sa získavajú pre:

 y Členské štáty EÚ
 y Päť kandidátskych krajín EÚ: Čierna Hora, Severné 

Macedónsko, Albánsko, Srbsko a Turecko
 y Dvaja potenciálni kandidáti: Bosna a Hercegovina 

a Kosovo*
 y Tri krajiny EHP – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie 
je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom 
Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

5. Ženy a muži v rozhodovacom procese
 ¾ Politika
 ¾ Verejná správa
 ¾ Justícia
 ¾ Obchod a financie
 ¾ Sociálni partneri a mimovládne  

organizácie
 ¾ Životné prostredie a zmena klímy
 ¾ Médiá
 ¾ Vzdelávanie, veda, výskum
 ¾ Šport

Viac sa o ženách a mužoch v rozhodovacom procese dozvie-
te na našom webovom sídle!

  Údaje o politike sa aktualizujú každý štvrťrok. Údaje 
o obchode a financiách dvakrát ročne.

Databáza rodových štatistík obsahuje údaje o rodovo moti-
vovanom násilí zo správnych a prieskumných zdrojov údajov.

Databáza poskytuje prístup k existujúcim štatistickým 
údajom o rodovo motivovanom násilí s cieľom podporiť 
inštitúcie a odborníkov a odborníčky v oblasti prevencie 
a boja proti rodovo motivovanému násiliu v Európskej únii 
a za jej hranicami.

6. Rodovo motivované násilie
 ¾ Fyzické násilie
 ¾ Sexuálne násilie

 ¾ Psychické násilie
 ¾ Násilie zo strany životného partnera
 ¾ Mrzačenie ženských pohlavných orgánov
 ¾ Obchodovanie s ľuďmi
 ¾ Postoje a vnímanie
 ¾ Podporné služby
 ¾ Štatistická kapacita a dostupnosť údajov

Viac sa o rodovo motivovanom násilí dozviete na našom we-
bovom sídle!

 Údaje sa aktualizujú hneď po ich sprístupnení

Stromová štruktúra databázy rodových štatistík je skutočne pridanou hodnotou! Veľmi praktická pre tvorcov politík, ale aj 
pre tých, ktorí pre nich zabezpečujú primerané štatistiky.

Prehliadanie rodovej štatistiky pomocou týchto šiestich vstupných 
bodov

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Ako vyhľadávať v databáze?
Používatelia môžu prehliadať databázu s použitím súboru 
vopred vymedzených vstupných bodov, ktoré pokrývajú sú-
visiace rodové témy, alebo hľadať údaje s použitím vyhľadá-
vania na základe kľúčových slov.

Možnosť prehliadania je zameraná na používateľov, ktorí 
chcú preskúmať kategóriu štatistických ukazovateľov (napr. 
všeobecné tematické oblasti alebo konkrétne témy, ako je 
rozhodovanie). Je to aj používateľsky ústretové a poskytuje 
štruktúrovaného sprievodcu dostupnými údajmi. Štruktúra 
prehliadania je organizovaná do vstupných bodov. 
Vstupný bod a stromová štruktúra sa pravidelne prispôso-
bujú tak, aby vyhovovali potrebám používateľov.

Možnosť  vyhľadávania  na  základe  kľúčových  slov je 
najvhodnejšia pre tých, ktorí hľadajú konkrétny súbor úda-
jov alebo oblasť záujmu, ale nie sú si istí, kde ich majú vo 
vopred vymedzených štruktúrach hľadať.

Máte údaje?  
Toto sú kritéria kvality
Inštitút EIGE prijal rámec hodnotenia a zabezpečenia kvali-
ty Európskeho štatistického systému na hodnotenie kvality 
údajov.
Kvalita údajov sa hodnotí na základe zásad hodnotenia kva-
lity vyjadrených v Kódexe postupov pre európsku štatistiku.

Ako preskúmať jednotlivé 
vizualizácie údajov?
Databáza rodových štatistík inštitútu EIGE zobrazuje štatistické 
údaje tromi rôznymi spôsobmi:

Teplotná mapa EÚ
Zobrazuje údaje pomocou teplotných a symbolových 
máp

Teplotná mapa EÚ je prehliadač interaktívnych máp. Pre kaž-
dý vybraný ukazovateľ mapa zobrazuje krajiny s inou farebnou 
intenzitou; čim je hodnota ukazovateľa vyššia, tým je na mape 
zobrazená nižšia intenzita farby.

Vertikálny alebo horizontálny stĺpcový graf
Predstavuje údaje pre ženy a mužov na úrovni kra-
jiny a EÚ naraz za jeden rok.

Stĺpcový graf zobrazuje údaje pomocou stĺpcov, ktoré sú 
pomerné k hodnotám údajov. Horizontálny stĺpcový graf 
predstavuje hodnoty údajov na horizontálnej osi a krajiny 
na vertikálnej osi. Vertikálny stĺpcový graf predstavuje všet-
ky dostupné krajiny na horizontálnej osi a hodnoty údajov 
na vertikálnej osi.

Čiarový graf
Porovnáva údaje v časovom horizonte voči ostatným 
krajinám alebo priemeru EÚ

Čiarový graf je grafické zobrazenie údajov, ktoré sú zazna-
čené pomocou série čiar. Každá čiara predstavuje krajinu 
a pri každej používa inú farbu. Týmto spôsobom je možné 
krajiny uvádzať po jednej, v skupinách alebo v porovnaní 
s priemerom EÚ. Všetky dostupné roky sú na horizontálnej 
osi a hodnoty údajov na vertikálnej osi.

Tabuľka údajov
Zobrazuje existujúce údaje v tabuľke

Údaje sa môžu zobraziť aj v jednoduchej tabuľke. Vizualizácia ta-
buľky vám umožňuje filtrovať údaje podľa vybraných rokov, kra-
jín a rodu. Pri ukazovateľoch, ktoré nie sú úplne porovnateľné 
medzi krajinami, napr. v prípade rodovo motivovaného násilia, 
je tabuľka údajov jedinou dostupnou vizualizáciou.

Ako sťahovať tabuľky a grafy?
Export
Všetky tabuľky, grafy a mapy je možné exportovať v rôz-
nych formátoch pomocou tlačidla na export.

Tabuľku údajov a vizualizácie môžete exportovať vo viace-
rých formátoch. Všetky vizualizácie (teplotná mapa EÚ, stĺp-
cový graf, čiarový graf) je možné exportovať a sťahovať ako 
súbory PNG alebo JPG.

Tabuľky údajov je možné exportovať a sťahovať ako súbory 
vo formátoch CSV, XLS, XML a JSON. Grafy a mapy je mož-
né uložiť vo formátoch JPG, PNG, IFFRAME.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je centrom poznatkov 
EÚ o rodovej rovnosti. Poskytovaním odborných poznatkov 
a porovnateľných a spoľahlivých údajov o rodovej rovnosti v Európe 
inštitút EIGE poskytuje podporu tvorcom politík a všetkým príslušným 
inštitúciám v ich úsilí zameranom na to, aby sa rovnosť medzi ženami 
a mužmi stala skutočnosťou pre všetkých Európanov.
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