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Program Živeny, spolku slovenských žien 

prijatý na Programovej konferencii 

20. marca 2015, Národný dom, Banská Bystrica 

 

1. Živena, spolok slovenských žien, obnoví v elektronickej podobe svoj historicky slávny 

a dôležitý časopis ŽIVENA. Vytvorí si tak platformu pre komunikáciu s členskou 

základňou, ako aj so širšou verejnosťou. Nadviaže v ňom na najlepšie tradície spolku, 

ktorý sa už 145 rokov usiluje o zaradenie čo najväčšieho počtu žien na Slovensku do 

verejného života.  

 

2. Živena, spolok slovenských žien, zreštauruje a zmodernizuje svoje historické sídlo 

v Martine na Hviezdoslavovej ulici 21. Vytvorí komunikačné centrum pre štúdium 

histórie Živeny, jej archív a obnoví jej historicky významnú knižnicu. Otvorí centrum aj 

pre verejnosť, pre komunitné stretnutia a diskusie, aby pokračovalo v tradíciách spolku.  

 

3. Živena, spolok slovenských žien, sleduje problémy rovnoprávneho postavenia žien 

v spoločnosti a bude iniciovať diskusie na pálčivé témy. Spolok bude naliehať na 

vyriešenie problémov nerovného odmeňovania žien, znižovania významu povolaní, kde 

ženy pracujú vo väčšine, svojimi návrhmi sa postaví proti zľahčovaniu násilia, ktoré je 

páchané na ženách, deťoch,  seniorkách a senioroch v rodinách i na verejnosti. Otvorí aj 

ďalšie témy, ako napríklad opatrovanie rodinných príslušníkov, ktoré sa považuje 

v spoločnosti za údel žien a samozrejmosť bez toho, aby sa ženy dočkali uznania.  

 

4. Živena, spolok slovenských žien, súcití s osudom všetkých týraných, mučených 

a zabíjaných žien na celom svete. Pozdvihne svoj hlas na ich obranu. Bude sa zaoberať aj 

otázkami technického pokroku v medicíne a bude o nich diskutovať s verejnosťou.  

 

5. Živena, spolok slovenských žien, bude ochraňovať a pestovať kultúrne hodnoty, ktoré sme 

zdedili po našich predchodkyniach. Podporí dôležitú a nenahraditeľnú úlohu matiek, 

ktoré nezištne odovzdávajú národné kultúrne dedičstvo svojim deťom a novým 

generáciám. Bude podporovať rozvíjanie tradičných remesiel a vyhľadávať talenty po 

celom Slovensku a podporovať ich tak, ako to Živena činila od svojho založenia.  

 

6. Živena, spolok slovenských žien, bude pokračovať vo svojej tradičnej priorite – podpore 

kvality a dostupnosti vzdelávania. Desaťročia prispievala k tomu, aby nevyšiel nazmar 

ani jeden talent a v tomto úsilí vytrvá.       
  

 


