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Anotácia 

Štúdia sa zaoberá mapovaním potrieb žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím 

a mapovaním existujúcich služieb pre takéto ženy na Slovensku. Štúdia vznikla na 

základe kvalitatívneho výskumu realizovaného formou pološtruktúrovaných 

rozhovorov so ženami, ktoré zažili sexuálne násilie a reprezentatkami 

a reprezentantmi pomáhajúcich profesií. Súčasťou štúdie bola aj realizácia fokusovej 

skupiny s mimovládnymi organizáciami venujúcimi sa téme násilia páchaného na 

ženách. Výsledky štúdie poukazujú na neexistujúce špecializované služby pre ženy so 

skúsenosťou so sexuálnym násilím. Navyše, identifikovali sme aj vážne nedostatky zo 

strany existujúcich služieb, ktoré vytvárajú bariéry pre ženy, ktoré by mali záujem 

tieto služby využiť. Úplne absentujú inštitúcie krízovej intervencie, kde by sa žene 

dostalo komplexnej pomoci – zdravotnej, psychologickej, sociálnej a právnej. Túto 

medzeru čiastočne suplujú mimovládne organizácie zamerané na násilie na ženách v 

partnerskom vzťahu, ich kapacity – osobné, finančné aj odborné sú však obmedzené. 

Veľké nedostatky sú aj pri poskytovaní psychologickej pomoci a psychoterapii – na 

Slovensku je nedostatok terapeutiek, ktoré sa kvalifikovane venujú práci s traumou a 

so sexuálnym násilím. Tie, ktoré sú, majú často neprípustne dlhé čakacie lehoty a ich 

služby sú finančne náročné, takže automaticky diskvalifikujú veľkú skupinu žien. 

Situáciu neriešia ani verejné psychologické služby, keďže tie nemajú vytvorené 

podmienky na to, aby sa prípadom sexuálneho násilia kompetentne venovali. 

Problémy boli identifikované aj v oblasti trestno-právneho procesu a právnej pomoci. 
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Predslov 
 

Predkladaná výskumná správa sa venuje téme sexuálneho násilia a znásilnenia. 

Vzhľadom k tomu, že ide o málo reprezentovanú tému v odbornom diskurze, službách 

aj vo verejnej diskusii, ide o prvý výskum samostatne zameraný na túto tému 

realizovaný na Slovensku. Cieľom výskumu bolo zmapovať skúsenosti žien so 

sexuálnym násilím a služby, ktoré sú pre tieto ženy na Slovensku dostupné. Výskumná 

správa je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je prehľadom najmä zahraničnej literatúry 

a venuje sa definíciám, konceptom a typom sexuálneho násilia. V teoretickej časti sme 

sa zamerali na makro aj mikro úroveň, teda na spoločenský rozmer sexuálneho násilia, 

jeho príčiny a mýty, ktoré o ňom panujú. Pri mikro úrovni sme sa sústredili na 

individuálne dopady sexuálneho násilia na životy žien, ktoré ho prežili. Samostatná 

kapitola je venovaná prehľadu možných služieb, ktoré v oblasti sexuálneho násilia 

existujú v zahraničí, príklady dobrej praxe a štandardom a monitorovaniu kvality týchto 

služieb. Druhá časť správy sa venuje situácii na Slovensku. Sumarizujeme v nej 

výsledky existujúcich dát v oblasti sexuálneho násilia a právnu definíciu znásilnenia a 

sexuálneho násilia v slovenskej legislatíve. Výskumná časť vychádza z kvalitatívneho 

výskumu realizovaného v prvom polroku 2015, ktorý prebiehal formou 

pološtruktúrovaných rozhovorov so ženami, ktoré zažili sexuálne násilie, a 

zástupkyňami a zástupcami profesijných skupín existujúcich služieb, ktoré prichádzajú 

do kontaktu s takýmito klientkami. Súčasťou výskumu bola aj realizácia fokusovej 

skupiny s mimovládnymi organizáciami poskytujúcicmi služby ženám, ktoré zažívajú 

partnerské násilie. Celkovo sa realizovalo 15 výskumných rozhovorov a jedna fokusová 

skupina. Pri dizajne výskumu sme sa inšpirovali feministickým a komunitným 

výskumom a analýza dát vychádzala z princípov ukotvenej teórie. Tieto výskumné 

princípy sú v súlade s teoretickými východiskami našej štúdie, v ktorej považujeme 

sexuálne násilie za spoločenský, rodovo podmienený problém. Zároveň vnímame ženy, 

ktoré zažili sexuálne násilie, ako aktívne aktérky a expertky na problematiku. Aj 

vzhľadom k tomu sme spracovávali výsledky výskumov za obe výskumné skupiny 

(ženy a profesijné skupiny) spoločne. Štúdia tlmočí a štruktúruje skúsenosti žien a 

profesionálok so sexuálnym násilím. Už vzhľadom k tomu, že ide o prvý, exploratórny 

typ výskumu na Slovensku si nekladie za cieľ zovšeobecňovať výsledky. Snaží sa skôr 

poukázať na možnú šírku problémov, s ktorými sa ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, 

stretávajú, zmapovať ich potreby a poukázať na výrazné nedostatky existujúcich 

služieb. Na Slovensku chýbajú špecifické služby pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, 

a služby, koré môžu využiť majú kapacitné a odborné nedostatky. Chýba tiež 

komplexná pomoc, či už formou koordinovanej spolupráce jednotlivých aktérov a 

inštitúcií alebo integrovaním všetkých potrebných služieb pod jednu strechu ako je 

tomu v niektorých európskych štátoch. V závere štúdie preto ponúkame odporúčania 

na zmeny verejnej politiky a tvorbu služieb.   
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I. TEORETICKÝ PREHĽAD 
 

DEFINÍCIA A TERMINOLÓGIA SPOJENÁ SO SEXUÁLNYM 

NÁSILÍM 
 

Pojem sexuálne násilie zahŕňa množstvo foriem a prejavov násilného správania. V 

zahraničnej odbornej literatúre sa využíva rozličná terminológia. V americkom 

kontexte sa najčastejšie hovorí o znásilnení, zatiaľ čo v Európe sa používajú aj pojmy 

ako sexuálny útok (sexual assault), sexuálne zneužívanie alebo sexuálne násilie. Tieto 

termíny sa často zamieňajú ako synonymá, hoci v niektorých prípadoch sú medzi nimi 

špecifikované rozdiely (COSAI, 2012). Napríklad, Basile a Saltzman (podľa Chomová, 

2014) uvádzajú, že sexuálny útok je priamou realizáciou akejkoľvek formy sexuálneho 

násilia, teda môže zahŕňať znásilnenie alebo sexuálne zneužívanie, ale aj iné podoby 

sexuálneho násilia. V slovenskom kontexte sa najčastejšie vychádza z právnej 

definície, ktorá zahŕňa tri skutkové podstaty – znásilnenie a sexuálne násilie v prípade 

dospelých obetí a sexuálne zneužívanie detí.  

Basile a Saltzman (Ibid.) rozdeľujú  prejavy sexuálneho násilia do 5 kategórií: 

 dokonaný sexuálny akt bez súhlasu obete, prípadne obeť nie je schopná súhlas 

poskytnúť, či akt odmietnuť; 

 pokus o sexuálny akt; 

 hrubý sexuálny kontakt priamo alebo cez oblečenie; 

 nekontaktné sexuálne násilie (sexuálne obťažovanie, voyerizmus, 

exhibicionizmus a pod.) 

 sexuálne násilie nešpecifikovaného typu.1 

Väčšinou sa však literatúra zaoberajúca sexuálnym násilím sústredí len na 

najzávažnejšie typy násilia a menej závažné (napríklad sexuálne obťažovanie alebo 

nežiadúce sexuálne poznámky) spomína len okrajovo. Aj mierne prejavy nevítaného 

sexuálneho správania môžu byť vnímané ako násilie a mať dosah na prežívanie 

a integritu osoby, ktorá ich zažila. Navyše, z pohľadu štrukturálnych príčin násilia na 

ženách vychádzajú z rovnakých základov ako závažné prejavy. Avšak adekvátne 

reakcie verejnej politiky ako aj dlhodobý vplyv na život žien sa podľa rôznej závažnosti 

líšia. Z týchto dôvodov sa výskumy a teoretická literatúra väčšinou miernymi 

a vážnymi prejavmi sexuálneho násilia zaoberá oddelene.  

Príkladom rozlične širokých chápaní sexuálneho násilia sú aj jeho odlišné definície 

v dvoch medzinárodných dokumentoch. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 

definuje sexuálne násilie ako “akékoľvek sexuálne konanie zahrňujúce aj pokus o 

dosiahnutie sexuálneho styku, nežiadúce sexuálne poznámky a návrhy, činy smerujúce 

k obchodovaniu alebo inak namierené voči sexualite jednotlivca, ktoré využívajú 

nátlak. Vykonávať ho môže ktokoľvek, nezávisle od vzťahu medzi obeťou a páchateľom, 

v akomkoľvek prostredí, vrátane domova a práce (Jewkes et al., 2002, str. 149). 

Definícia WHO zahŕňa aj znásilnenie, za ktoré považuje “akúkoľvek, aj miernu, 

penetráciu vagíny alebo anu penisom, inými časťami tela alebo predmetom za použitia 

                                                        
1 Pri všetkých kategóriách ide o čin bez súhlasu obete, prípadne obeť nie je schopná súhlas poskytnúť, či akt 
odmietnuť. 
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donútenia” (Ibid.) Svetová zdravotnícka organizácia teda považuje za sexuálne násilie 

široké spektrum prejavov, od miernejších verbálnych až po najzávažnejšie ako je 

znásilnenie, dokonca začleňuje pod sexuálne násilie aj obchodovanie s ľuďmi za 

účelom prostitúcie. V definícii sa tiež objavujú termíny ako využívanie nátlaku, či 

donútenie. Napriek tomu, že, ako sa uvádza ďalej, donútenie môže obsahovať rôzne 

stupne použitia sily a okrem fyzickej môže zahŕňať aj zastrašovanie, vydieranie alebo 

vyhrážanie sa násilím, zostáva použitie nátlaku jedným zo základných znakov 

sexuálneho násilia. Súčasná literatúra, avšak aj právne systémy viacerých krajín, však 

na základe výskumov upúšťajú od definovania sexuálneho násilia prostredníctvom 

donútenia, ale pracujú radšej s termínom súhlasu a nesúhlasu k sexuálnemu konaniu. K 

tomuto posunu došlo najmä na základe feministických analýz znásilnenia a diskurzov 

s ním súvisiacich. Často sa poukazovalo na absurdnosť nutnosti preukázať nátlak, hoci 

pri iných trestných činoch sa u obete automaticky nepredpokladá, že s týmito činmi 

súhlasila. Ako uvádza slávna analógia, obete lúpeže nemusia dokázať, že lupičovi 

kládli odpor a pokiaľ mu odovzdali peniaze bez toho, aby sa bránili, nikto 

nespochybňuje, že tak urobili nedobrovoľne (Brownmiller, 1998). Dôležitým prvkom 

pri konsenzuálnej definícii je tiež nemožnosť, respektíve neschopnosť obete súhlas 

poskytnúť, napríklad z dôvodu intoxikácie, choroby alebo postihnutia. Na princípe 

konsenzuality je sexuálne násilie definované aj v Dohovore Rady Európy o 

predchádzaní násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu a boju proti nemu2. 

Konkrétne, sexuálne násilie vrátane znásilnenia definuje Dohovor ako “účasť na 

vaginálnom, análnom alebo orálnom preniknutí sexuálneho charakteru akoukoľvek 

časťou tela alebo akýmkoľvek predmetom do tela inej osoby bez jej súhlasu, účasť na 

iných činnostiach sexuálnej povahy bez súhlasu alebo prinútenie inej osoby zapojiť sa 

do činov sexuálneho charakteru s treťou osobou bez súhlasu danej osoby” (Rada 

Európy, 2011). Definícia použitá v Istanbulskom dohovore je na rozdiel od definície 

WHO založená na nutnosti súhlasiť so sexuálnym konaním, avšak za sexuálne násilie 

považuje len jeho vážnejšie formy, zatiaľ čo WHO ho definovala viac v súlade s vyššie 

uvedenou kategorizáciou Basileovej a Saltzmanovej V našej štúdii vychádzame najmä 

z definície Rady Európy a všímame si závažnejšie formy násilia páchaného na ženách 

ako aj nesúhlas so sexuálnym aktom ako hlavným znakom definujúcim násilie.  

Ďalšie terminologické problémy spojené s tematikou násilia páchaného na ženách sa 

týkajú jeho označovania a pomenovania osoby, ktorá násilie zažila. V odbornej 

literatúre, najmä tej vychádzajúcej z feministických perspektív, sa pojem sexuálne 

násilie často nahrádza termínom sexualizované, keďže priamejšie poukazuje na 

štrukturálne príčiny takéhoto násilia, ktorými je používanie sexuality ako nástroja moci 

(napríklad Lišková, 2002). O mocenskej povahe sexuálneho násilia svedčí aj 

využívanie znásilnenia ako nástroja bojovej taktiky vo vojnách alebo ako formy trestu 

pre ženu, prípadne je žena znásilnením potrestaná za čin, ktorý spáchal jej príbuzný, 

ako je tomu v niektorých kultúrach. Napriek tomu, že v našom výskume vychádzame 

z chápania sexuálneho násilia ako spoločenského a rodovo podmieneného problému, 

z dôvodu zaužívania termínu sexuálne násilie v slovenskom prostredí a jeho ľahšieho 

pochopenia v rôznych profesijných kontextoch budeme používať tento pojem.  

Rôzne pomenovania sa používajú aj na osobu, ktorá sexuálne násilie zažila. Najmä 

v anglicky písanej literatúre sa slovo obeť nahrádza termínom „survivor“, ktorého 

preklad do slovenčiny nie je jednoznačný. Používajú sa preto opisné termíny ako osoba 

so skúsenosťou sexuálneho násilia, osoba, ktorá zažila znásilnenie, osoba, na ktorej 

                                                        
2 Známy tiež ako Istanbulský dohovor. 
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bolo páchané sexuálne násilie. Termín obeť bol v teoretickej literatúre 

problematizovaný, keďže je spojený s právnym diskurzom, ktorý sexuálne násilie často 

chápe veľmi limitovane, a navyše konotuje pasivitu a podriadenosť a to nielen počas 

násilného aktu, ale ju projikuje aj do budúcna (Chomová, 2014). Naopak, pri pojme 

žena so skúsenosťou sexuálneho násilia nie je identita ženy redukovaná na jednu 

negatívnu skúsenosť, ale poukazuje aj na silu a vnútorné zdroje, ktoré pomohli žene 

situáciu prežiť a zvládnuť. V niektorých prácach sa dokonca používa pojem 

„victim/survivor“, ktorý necháva definovanie skúsenosti na ženu, aby jej bola 

ponechaná moc klasifikovať svoju vlastnú skúsenosť podľa toho, ako ju vníma ona 

(napr. Guerette a Caron, 2007, Walby et al., 2013). V tejto štúdii používame hlavne 

opisné spôsoby pomenovania ako žena so skúsenosťou sexuálneho násilia. 

V niektorých kontextoch, najmä ak sa to týka právneho dizkurzu alebo mýtov 

o sexuálnom násilí, ponechávane laicky zaužívaný termín obeť. Snažíme sa však citlivo 

rozlíšiť, čo ktorý termín v danej situácii reprezentuje.  

V nasledujúcej časti sa stručne pozrieme na niektoré špecifické formy sexuálneho 

násilia a znásilnenia, ktoré sú založené hlavne na osobitom kontexte, v ktorom sa 

odohrávajú. Ten potom vplýva na špecifiká daného násilného činu, reakcií naň 

a spôsobe vyrovnávania sa s ním. 

Znásilnenie osobou, ktorú daný človek poznal (acquaintance rape)  
Znásilnenie známou a neznámou osobou majú viaceré spoločné znaky – ide o násilný 

sexuálny akt, ktorý má devastujúce telesné a psychické následky. V oboch prípadoch 

ide o útok na dôstojnosť človeka spojenú so zážitkom straty kontroly nad sebou samým 

(Bechhofer a Parrot, 1991). Znásilnenie človekom, ktorého žena poznala však môže 

byť ešte traumatizujúcejším zážitkom, najmä kvôli mýtom týkajúcim sa sexuálneho 

násilia a negatívnym reakciám okolia. Výskumy poukazujú na fakt, že čím bližší vzťah 

je medzi páchateľom a obeťou, tým menej sa ženy s touto skúsenosťou obracajú na 

oficiálnu pomoc (napr. Guerette a Caron, 2007, Patterson et al., 2009, COSAI, 2012). 

Navyše, v prípade, že tak urobia alebo sa zdôveria len ľuďom vo svojom okolí, 

stretávajú sa s reakciami nedôvery, obviňovania a prenášania zodpovednosti, 

napríklad, „mala si vedieť, aký je“, „čo si čakala, keď si tam išla“ a pod.3 (Ahrens, 

2006). Navyše, v prípade bližšieho vzťahu s násilníkom je pravdepodobné, že ho ženy 

budú stretávať aj po incidente, čo má tiež vplyv na vyhľadávanie pomoci, ohlasovanie 

trestného činu a uzdravovací proces samotnej ženy. Bechhofer a Parrot (1991) definujú 

znásilnenie osobou, ktorú človek poznal, ako sexuálny akt medzi dvomi dospelými, 

ktorí sa navzájom poznajú, pričom jeden z nich so sexom nesúhlasil. Miera vzájomného 

poznania sa môže líšiť – môže ísť o príbuzných, kamarátov, spolupracovníkov, či 

známych zo spoločnej partie.  

 

Znásilnenie na rande (date rape) 

Jednou z foriem znásilnenia osobou, ktorú človek poznal, je aj tzv. date rape – 

znásilnenie na rande. V tomto prípade ide o znásilnenie, ku ktorému došlo v rámci 

intímneho vzťahu, avšak pár v danom období ešte spolu nežil. Podobne, ako v prípade 

násilia v manželstve, aj v prípade vzájomného chodenia ide o narušenie vzťahu, 

ktorého hlavnými charakteristikami mali byť dôvera a intimita. Americké dáta 

naznačujú, že 10 – 20% študentiek bolo nútených k sexu svojimi partnermi (Tang et 

al., 1995 podľa Guerette a Caron, 2007). V prípadoch sexuálneho násilia na rande býva 

použitie fyzického násilia zriedkavejšie, objavuje sa však verbálny nátlak a vyhrážanie 

                                                        
3 Viac informácií o mýtoch v samostatnej kapitole. 
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sa, napríklad rozchodom alebo zmenou vzájomného vzťahu (k lepšiemu, či horšiemu), 

obviňovanie ženy, nadávky, označovanie za frigidnú alebo hrozby násilím voči žene 

alebo sebe samému (Muehlenhard a Schrag, 1991). Opäť platí, že čím komplexnejší je 

vzájomný vzťah ženy a násilníka, tým zložitejšie je pre ženu priznať si sexuálne násilie, 

vyhľadať pomoc a uzdraviť sa.  

 

Znásilnenie v partnerskom vzťahu / manželstve (marrital rape / wife rape) 

Znásilnenie v manželstve bývalo definované ako sexuálne násilie bez súhlasu ženy 

v právne registrovanom manželstve (Peacock, 1998). Neskôr, pod tlakom zmien vo 

formách partnerského spolužitia sa tento čin rozšíril aj na neoficiálne partnerstvá, 

v ktorých partneri spolu dlhodobejšie žijú. Partnerské sexuálne násilie sa často 

neobmedzuje len na znásilnenie, ale vzťahuje sa aj na vykonávanie rôznych sexuálnych 

praktík, s ktorými jeden z partnerov nesúhlasí. Pri porovnaní žien so skúsenosťami 

znásilnenia zo strany známeho – nie partnera, bolo sexuálne násilie v partnerskom 

vzťahu sprevádzané vyššou mierou fyzického násilia (zväzovanie, udieranie, 

používanie zbrane a pod.) a to až do tej miery, že bolo porovnateľné s fyzickým násilím 

pri sexuálnych útokoch neznámym páchateľom (Ibid.). Výskumy tiež poukazujú na 

priamu koreláciu výskytu sexuálneho a iných foriem násilia v partnerskom vzťahu, 

napríklad, len 8 zo 439 žien vo výskume priznalo sexuálne násilie bez prítomnosti iných 

foriem násilia, ale takmer v polovici prípadov týrania bolo prítomné aj sexuálne násilie 

(Hanneke et al. podľa Peacock, 1998). Vzhľadom ku komplexnosti daného fenoménu 

a jeho prepojeniu s inými formami násilia sa v našej štúdii nebudeme sexuálnym 

násilím v partnerskom vzťahu zaoberať.  

 

Skupinové znásilnenie (gang rape) 

V prípade skupinového znásilnenia ide o násilie vykonané viacerými páchateľmi – 

v literatúre sa uvádza tri a viac. Skupinové znásilnenie býva súčasťou iniciačných 

rituálov alebo trestov v niektorých kultúrach a často sa používa aj vo vojnových 

konfliktoch. Najviac výskumov týkajúcich sa skupinového znásilnenia mimo vojen a 

kodifikovaných kultúrnych praktík je zdokumentovaných v Spojených štátoch. Podľa 

amerických výskumov sa skupinové znásilnenia najčastejšie vyskytujú medzi mladými 

ľuďmi a páchatelia aj obete sú približne rovnakého veku (O’Sulivan, 1991). Ide 

primárne o skupinovú aktivitu, ktorá je motivovaná príslušnosťou k skupine a vzťahmi 

medzi mužmi. Slúži na vytváranie a udržiavanie rolí v danej skupine. O’Sulivan (1991) 

používa paralelu so Sandayovej (1981) znakmi kultúr podporujúcich znásilnenia ako 

sú fyzicky a symbolicky oddelené mužské a ženské priestory, rigidné chápanie 

rodových rolí, pričom mužskosť je považovaná za dominantnú a aplikuje tieto znaky 

na prípady skupinových znásilnení v USA. Tieto boli väčšinou spáchané mužmi v 

koherentných oficiálnych, či neoficiálnych skupinách (univerzitné bratstvá, športové 

tímy, delikventné gangy a pod.), ktoré sa vyznačovali podobnými znakmi – minimálne 

symbolicky vyhraneným mužským prostredím, v ktorom je maskulinita asociovaná s 

dominanciou a fyzickou silou, hostilitou voči ženám a obmedzeným chápaním ženskej 

sexuality, výsledkom ktorej bolo často skupinové znásilnenie ako trest za promiskuitné 

správanie sa ženy. Prípady skupinového znásilnenia sú navyše špecifické v trestno-

právnej rovine tým, že svedectvo jednej ženy stojí proti viacerým výpovediam 

páchateľov, čo znižuje šancu na ich odsúdenie.  

 

Znásilnenie mužov 

Napriek tomu, že je táto štúdia venovaná sexuálnemu násiliu páchanému na ženách, v 

krátkosti predstavíme aj špecifiká, ktoré má takéto násilie páchané na mužoch. Problém 
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sexuálneho násilia a znásilnenia na mužoch je minimálne popísaným problémom či už 

v teoretickej rovine alebo pri poskytovaní služieb, ktoré sú prakticky neexistujúce. 

Navyše, je ešte výraznejšie ovplyvnený mýtami a stereotypami o maskulinite. Stále 

prevláda predstava, že muži nemôžu byť znásilnení, založená na rodovom stereotype o 

iniciovaní sexu a mužskej kontrole nad sexualitou. Ak aj dôjde k sexuálnemu násiliu 

na mužoch, vyskytuje sa podľa mýtov len medzi homosexuálmi a vo väzniciach. V 

skutočnosti sa znásilnenie objavuje medzi homosexuálnymi ako aj heterosexuálnymi 

mužmi a podobne ako pri sexuálnom násilí na ženách sú páchateľmi najmä ľudia z 

okruhu známych (Struckman-Johnson, 1991). Ticho, ktoré sprevádza problém 

mužského znásilnenia, spôsobuje, že len minimum mužov prípady ohlási, vyhľadá 

pomoc alebo sa zdôverí svojmu okoliu. Muži, ktorí zažili sexuálne násilie, sa často cítia 

ponížení a zahanbení a trpia výčitkami, že sa nesprávali “dostatočne mužne”. Práve 

narušenie maskulínnej identity býva v literatúre uvádzané ako špecificky mužský 

problém pri reakcii na traumu spôsobenú sexuálnym násilím. Hoci reakcie mužov a 

žien na sexuálne násilie sú podobné, pre mužov je tiež typickejšie popieranie a snaha o 

minimalizáciu skúsenosti (Ibdid.).  

 

RIZIKOVÉ FAKTORY SEXUÁLNEHO NÁSILIA A ZRANITEĽNÉ 

SKUPINY 
 

V zahraničnej teoretickej literatúre sa uvádza viacero dôkazov o tom, že niektoré 

populačné skupiny sú zraniteľnejšie vo vzťahu k sexuálnemu násiliu. Ide najmä o 

adolescentky a mladé ženy, ženy, ktoré v minulosti zažili sexuálne útoky alebo boli 

sexuálne zneužívané v detstve, ženy s postihnutím, chudobné ženy, bezdomovkyne, 

sexworkerky a ľudia patriaci k LGBTI skupinám (COSAI, 2012). V nasledujúcej 

kapitole sa preto pozrieme na niektoré rizikové faktory a zraniteľné skupiny žien tak, 

ako boli identifikované v odbornej literatúre. Vo viktimologickej a psychologickej 

literatúre sa najväčšia pozornosť venuje individuálnym rizikovým faktorom na strane 

žien, ktoré sexuálne násilie zažili. Individuálne charakteristiky páchateľov sú však 

skúmané menej a to aj napriek tomu, že výsledky výskumov týkajúcich sa mikro úrovne 

sú v ich prípade konzistentnejšie než tie, ktoré sa týkajú žien (Mandoki a Burkhart, 

1991). Je tiež dôležité pripomenúť, že zdôrazňovanie individuálnych faktorov môže 

podporovať sekundárnu viktimizáciu žien a preto je nutné ich uvádzať v širšom 

kontexte, v ktorom sa sexuálne násilie objavuje.   

  

V literatúre je možné nájsť niekoľko modelov rizikových faktorov, ktoré zachovávajú 

rovnováhu medzi mikro a makro úrovňami. Jewkes et al. (2002) napríklad rozlišujú 

štyri úrovne rizikových faktorov – individuálnu, vzťahovú, komunitnú a spoločenskú. 

Navyše, venovali sa aj skúmaniu týchto úrovní vo vzťahu k mužom a identifikovali 

niekoľko faktorov, ktoré vedú k zvýšenému predpokladu viktimizácie sexuálnym 

násilím. Na individuálnej úrovni sú to najmä nadmerné užívanie alkoholu a drog, 

hostilita voči ženám, vnímanie dominancie maskulinity, preferencia náhodných 

sexuálnych kontaktov a celkové sklony k násiliu. Na vzťahovej úrovni ide najmä 

o príslušnosť k agresívnym mužským skupinám a rodinné prostredie, v ktorom sa 

vyskytuje násilie, silne patriarchálne vzťahy a nedostatok emocionálnych väzieb 

(Ibid.). Komunitné a spoločenské faktory sú spoločné pre obete aj pre páchateľov 

a týkajú sa najmä tolerancie sexuálneho a iného násilia a nedostatočných komunitných 

a spoločenských mechanizmov na potrestanie jeho páchateľov. Dôležitým 

spoločenským faktorom je tiež nedostatočné chápanie a uplatňovanie rodovej rovnosti 
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v spoločnosti, spoločenské normy, ktoré preferujú mužskú nadradenosť 

a nárokovateľnosť sexu (Ibid.).  

 

V rámci iného modelu rizík vedúcich k sexuálnemu násiliu sa rozlišuje medzi 

individuálnymi, situačnými a kultúrnymi faktormi (Harney a Muehlenhard, 1991). 

Medzi situačné faktory patria tie, ktoré priamo súvisia s kontextom, v ktorom sa 

sexuálne násilie vyskytlo. Autorky k nim radia najmä užívanie alkoholu a drog (v danej 

situácii, nie ako dlhodobé správanie sa jednotlivcov), vzťah medzi obeťou 

a páchateľom (80 – 90% znásilnení páchajú muži, ktorých ženy poznali), miesto útoku 

a konotácie, ktoré mu muži pripisujú (prítomnosť ženy na ich „teritóriu“, ktorá je často 

sama o sebe považovaná za súhlas k sexuálnym aktivitám) a spoločenské očakávania 

a rituály spojené s randením (napr. dôraz na aktivitu mužov, finančné výdavky 

kompenzované sexom a pod.). Kultúrne faktory sú, podobne ako v predchádzajúcom 

modeli, späté so spoločenskou akceptáciou násilia vrátane sexuálneho, odlišné 

chápanie ženskej a mužskej sexuality a postoje k rodovým roliam a stereotypom 

(Ibid.). 

 

Oba modely sa do veľkej miery zhodujú na rizikových faktoroch na mikro úrovni 

prispievajúcim k viktimizácii žien. Individuálne charakteristiky, ktoré robia ženy 

zraniteľnejšie voči sexuálnemu násiliu, zahŕňajú vek, užívanie alkoholu a drog, 

predchádzajúcu skúsenosť so sexuálnym násilím alebo sexuálnym zneužívaním 

v detstve, skorý začiatok sexuálneho života a viac sexuálnych partnerov. Z hľadiska 

veku sú najrizikovejšími skupinami adolescentky a mladé ženy. Neznamená to však, že 

staršie ženy sa nemôžu stať obeťou sexuálneho násilia. Americké výskumy uvádzajú, 

že k sexuálnemu násiliu na ženách došlo najčastejšie, keď boli vo veku 13 – 26 rokov 

(Harney a Muehlenhard, 1991). Navyše, toto rozpätie zodpovedá aj najčastejšiemu 

veku páchateľov, ktorí sa násilia dopúšťali. Jedným z možných vysvetlení je, že práve 

toto životné obdobie je charakteristické frekventovaným randením a stretávaním sa 

s opačným pohlavím, takže ženy v tomto veku majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa 

stretnú s násilníkom (Ibid.). Užívanie alkoholu alebo drog je najčastejšie skúmaným 

rizikovým faktorom pre viktimizáciu žien. Alkohol alebo drogy môžu pôsobiť priamo 

ako situačný faktor, keďže výskumy potvrdzujú užívanie alkoholu pred incidentom 

sexuálneho náslia ženou a/alebo páchateľom (napr. Chomová, 2014, Harney 

a Muehlenhard, 1991, Guerette a Caron, 2007). Je tiež nutné pripomenúť, že verejnosť 

(aj odborná) má často tendencie vnímať prítomnosť  alkoholu alebo drog v násilnom 

incidente paradoxne. Zatiaľ čo v prípade páchateľov býva konzumácia návykových 

látok skôr poľahčujúcim faktorom, ktorý znižuje ich zodpovednosť za čin, ženám, ktoré 

dobrovoľne pili alebo požili drogy, býva pripisovaná aspoň čiastočná zodpovednosť za 

násilie – „keby nepila, nebolo by sa jej to stalo“ (COSAI, 2012, Harney a Muehlenhard, 

1991). Užívanie alkoholu alebo drogy môže však prispievať k zvýšeniu rizika 

sexuálneho násilia  aj nepriamo. Žena, ktorá nadmerne konzumuje alkohol alebo je 

užívateľkou drog je vystavená vyššej pravdepodobnosti, že sa stretne s násilím, či už 

kvôli tomu, že vie horšie vyhodnotiť riziko situácie alebo preto, že sa častejšie pohybuje 

v prostredí, kde sa vyskytujú násilní muži (Jewkes et al., 2002).  

 

Výskumy tiež poukazujú na to, že existuje korelácia medzi začiatkom sexuálneho 

života a počtom sexuálnych partnerov žien a skúsenosťou so sexuálnym násilím 

(Mandoki a Burkhart, 1991, Jewkes et al., 2002). Jedným z možných vysvetlení je, že 

ženy, ktoré majú viac partnerov, majú aj vyššiu pravdepodobnosť, že sa stretnú 

s násilnými mužmi. Jewkes et al. (2002) však poukazuje aj na to, že nie je jasná 
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kauzálna súvislosť medzi týmito premennými a teda, či je vyšší počet sexuálnych 

partnerov príčinou alebo dôsledkom sexuálneho násilia. Azda najspoľahlivejším 

prediktorom sexuálneho násilia je predchádzajúca skúsenosť s ním v detstve alebo 

dospelosti. V odbornej literatúre sa hovorí o sexuálnej reviktimizácii (COSAI, 2012) 

alebo o cyklickej viktimizácii (Mandoki a Burkhart, 1991). Obete sexuálneho 

zneužívania v detstve trpia dlhodobými následkami ako sú depresia, nízke 

sebavedomie, interpersonálne problémy, sociálna izolácia a zneužívanie návykových 

látok. Tieto faktory môžu viesť k rizikovému správaniu v oblasti sexuality, vyššej 

zraniteľnosti a zvýšenému riziku kontaktovania sa s násilníkmi a následnej 

reviktimizácii (Mandoki a Burkhart, 1991, Harney a Muehlenhard, 1991). Podľa 

výskumov až dve tretiny osôb, ktoré zažili sexuálne násilie sa s ním stretnú aj 

v budúcnosti (COSAI, 2012).  

 

Tabuľka č. 1: Prehľad rizikových faktorov 

INDIVIDUÁLNE FAKTORY 

VZŤAHOVÉ 

FAKTORY 

SITUAČNÉ 

FAKTORY 

SOCIÁLNE A KULTÚRNE 

FAKTORY 

ŽENY MUŽI       

vek vek 

vzťah medzi 

obeťou a 

násilníkom 

užitie drog a 

alkoholu 

tradičné vnímanie rodových a 

sexuálnych rolí 

užívanie alkoholu a 

drog 

užívanie 

alkoholu a 

drog 

patriarchálna 

štruktúra a násilie 

v rodine 

miesto a význam 

mu pripisovaný 

akceptácia násilia vrátane 

sexuálneho 

chudoba 

hostilita voči 

ženám 

príslušnosť k 

vyhranenej 

mužskej skupine práca v sexbiznise 

nedostatočné nástroje na 

potrestanie páchateľa 

skorý začiatok 

sexuálneho života 

a počet sexuálnych 

partnerov 

stereotypné 

vnímanie 

maskulinity   vojenské konflikty  vysoká miera kriminality 

predchádzajúca 

skúsenosť so 

sexuálnym násilím 

tendencia k 

násilnému 

správaniu     

patriarchálna štruktúra 

spoločnosti 

Spracované autorkou podľa vyššie uvedenej literatúry 

 

Zraniteľné skupiny žien 

Je predpoklad, že ženy patriace k marginalizovaným skupinám majú vyššie riziko 

viktimizácie sexuálnym násilím. Príslušnosť k marginalizovanej skupine často vytvára 

bariéry v prístupe k spravodlivosti a podporným službám. Navyše, ženy ako 

príslušníčky menšiny sú vystavené stigmatizácii spojenej so stereotypami týkajúcimi 

sa menšín, ktoré často podporujú mýty o sexuálnom násilí. Páchatelia sú si  často 

vedomí zraniteľnosti žien a spoliehajú sa na to, že ženy prípad neohlásia a nebudú o 

násilí s nikým hovoriť (Kutálková, 2014). Najčastejšie uvádzanými zraniteľnými 

skupinami žien sú príslušníčky etnických menšín, ženy so zdravotným postihnutím, 
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pracovníčky v sexniznise, ženy bez stabilného bývania a osoby patriace k LGBTI 

komunitám.  

 

Nie vo všetkých prípadoch sa však preukázalo vyššie riziko viktimizácie. Napríklad, 

etnicita samotná nie je rizikovým faktorom. Výskumy nepreukázali vyšší výskyt 

sexuálneho, ale ani partnerského násilia na ženách, medzi etnickými menšinami 

(COSAI, 2012, Harney a Muehlenhard, 1991). Napriek tomu, že neexistuje priama 

korelácia medzi etnicitou a viktimizáciou, marginalizácia niektorých etnických skupín 

vedie k pridruženiu iných rizikových faktorov, akými sú chudoba, sociálne vylúčenie, 

izolácia, rasizmus, možná jazyková bariéra a pod. (COSAI, 2012, Kutálková, 2014), 

ktoré robia ženy zraniteľnejšie voči sexuálnemu násiliu. Navyše, sexuálne násilie môže 

byť v niektorých komunitách stigmatizované ešte výraznejšie ako vo väčšinovej 

spoločnosti, čo prispieva k jeho neohláseniu a nevyhľadaniu pomoci (COSAI, 2012). 

Na Slovensku sú najvýraznejšími marginalizovanými etnickými skupinami Rómky a 

migrantky. U oboch skupín je pravdepodobnosť chudoby a sociálnej izolácie značná. 

Navyše, ženám patriacim k týmto menšinám môže chýbať sociálne zázemie mimo 

komunitu, sociálna podpora a dostatok informácií a finančných zdrojov na využitie 

služieb. Vzhľadom k predchádzajúcim skúsenostiam a existujúcej diskriminácii majú 

ženy často oprávnené obavy z kontaktu so systémom a úradmi a obávajú sa, či im bude 

niekto veriť. U migrantiek navyše môžu prevládať obavy spojené s legálnosťou ich 

pobytu na Slovensku. Je tiež otázne, nakoľko sú poskytovatelia služieb, ale aj orgány 

činné v trestnom konaní pripravené na špecifiká týchto žien (napríklad potreba 

tlmočenia, citlivosť ku kultúrnym rozdielom a pod.).  

 

Ďalšie skupiny, ktoré sú zraniteľné z podobných dôvodov, najmä pokiaľ ide o zložitú 

sociálnu situáciu, nedostatok zdrojov a sociálneho zázemia, sú ženy bez stabilného 

bývania – bezdomovkyne, dievčatá z detských domov alebo resocializačných 

zariadení. Neexistencia stabilného bývania navyše vedie k rizikovému správaniu a 

pohybovaniu sa na miestach s vyššou pravdepodobnosťou výskytu potenciálnych 

násilníkov. Aj u týchto skupín panuje odôvodnená obava zo systému, ktorá im bráni 

vyhľadať pomoc, či prípad ohlásiť. Skupinou, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 

sexuálneho násilia sú tiež ženy so zdravotným postihnutím a trpiace duševnými 

poruchami. Dáta o výskyte sexuálneho násilia u žien so zdravotným postihnutím sú 

veľmi limitované. Výskum jednej mimovládnej organizácie však udáva, že až 83% žien 

zdravotne postihnutých od detstva sa stalo obeťou sexuálneho násilia (Smith, 2014). 

Zdravotné postihnutie môže jednak spôsobovať zraniteľnosť žien preto, že ich 

schopnosť rozpoznať riziko alebo sa brániť môže byť kvôli zdravotnému hendikepu 

nižšia, zároveň je však bariérou pri poskytovaní pomoci (napríklad potreba tlmočenia 

u nepočujúcich, dôveryhodnosť žien trpiacich duševnou poruchou a pod.) (Kutálková, 

2014). Azda najstigmatizovanejšou a zároveň najzraniteľnejšou skupinou sú ženy 

pracujúce v sexbiznise. Šídová (2014) uvádza, že z dostupných údajov vyplýva, že 

ženy v sexbiznise majú výrazne častejšie skúsenosti so sexuálnym násilím, či 

znásilnením v práci alebo v osobných vzťahoch. Najohrozenejšou skupinou sú pritom 

ženy pracujúce na ulici. Nezanedbateľné percento žien v sexbiznise je zároveň 

problémovými užívateľkami drog, čo ešte viac zvyšuje ich zraniteľnosť voči násiliu 

(Smith, 2014). Ženy v sexbiznise sú zároveň vystavené ďalším mýtom týkajúcim sa 

sexuálneho násilia ako napríklad, že sexuálne násilie k sexbiznisu patrí a žena s ním 

musí počíať. Navyše, ženy pracujúce v sexbiznise majú vo všeobecnosti sťažený 

prístup k medicínskym a sociálnym službám kvôli stigmatizácii a stereotypom o 

prostitúcii (Šídová, 2014). Literatúra tiež uvádza LGBTI ľudí ako zraniteľnú skupinu. 
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Napriek tomu, že problém je málo prebádaný, existujúce výskumy poukazujú na to, že 

prevalencia sexuálneho zneužívania v detstve a sexuálneho násilia v dospelosti je u 

príslušníčok a príslušníkov tejto komunity častejšia než u heterosexuálov (COSAI, 

2012). Môže to byť spojené so všeobecnou diskrimináciou na základe inej orientácie, 

ale aj tzv. prípadmi „nápravného znásilnenia“, ktoré sú akýmsi trestom za sexuálnu 

orientáciu alebo „pokusom“ o zmenu orientácie či identity (Ibid.). Je možné 

predpokladať, že transgender ľudia sa s náslím stretávajú častejšie než homosexuálne a 

bisexuálne orientované osoby (Procházka, 2014), je však minimum výskumov, ktoré sa 

danej skupiny týkajú. Príslušníčky a príslušníci LGBTI komunity sa tiež často 

stretávajú s bariérami pri poskytovaní medicínskych alebo psychologických služieb a 

to dokonca aj v prípadoch, ktoré nie sú spojené s násilím.  

 

Vzťah medzi marginalizáciou a rizikom viktimizácie sexuálnym násilím funguje v 

niekoľkých rovinách. Príslušnosť k marginalizovaným skupinám často spôsobuje iné 

rizikové faktory ako sú chudoba alebo sociálna izolácia. V niektorých prípadoch 

sociálna situácia žien vedie priamo k vyššej zraniteľnosti ako je to v prípade žien bez 

domova a pracovníčok v sexbiznise. Okrem marginalizácie ako rizikového faktora je 

táto významnou bariérou pre využívanie služieb a pre prístup k spravodlivosti. 

Stereotypy spájané s jednotlivými marginalizovanými skupinami často podporujú mýty 

o sexuálnom násilí na ženách, majú dopad na vnímanie dôveryhodnosti týchto žien a 

robia ich zraniteľnejšie voči sekundárnej viktimizácii. Ženy z marginalizovaných 

skupín majú odôvodnené obavy, že im nikto nebude veriť. Ženy z niektorých 

marginalizovaných skupín majú horší prístup k informáciám, či už o sexuálnom násilí 

alebo o možnostiach pomoci. Niektoré služby majú príliš vysoko nastavený prah pre 

ich využívanie marginalizovanými ženami alebo si vyžadujú finančné zdroje, ktoré 

ženy nemajú (psychologické a právne služby). Navyše, ženy často nedôverujú systému, 

či už z pragmatických dôvodov (napr. obava o status migrantky) alebo na základe 

osobných skúseností, či negatívnych skúseností príslušníčiek a príslušníkov komunity 

so službami alebo orgánmi činnými v trestnom konaní. Je tiež otázne, nakoľko sú 

jednotlivé inštitúcie pomoci schopné reagovať na špecifické potreby 

marginalizovaných žien a reflektovať ich situáciu bez stigmatizácie a automatického 

prenášania zaužívaných postupov.  

 

MÝTY O ZNÁSILNENÍ A SEXUÁLNOM NÁSILÍ 
 

Oblasť sexuálneho násilia je spojená s viacerými stereotypnými predstavami a mýtami 

týkajúcimi sa charakteru násilia, páchateľov, či obetí. Tieto predstavy sú všeobecne 

akceptované a to aj napriek tomu, že sú nepravdivé a výskumy veľakrát dokázali presný 

opak toho, čo mýty tvrdia. Jednotlivé mýty sú často súčasťou mediálnej reprezentácie 

sexuálneho násilia, spoločenského povedomia, ale vyskytujú sa aj medzi odbornými 

profesiami, ktoré by mali ženám, ktoré zažili znásilnenie alebo iný druh sexuálneho 

násilia pomáhať. Predsudky a mýty boli zdokumentované na strane polície (napr. Sleath 

a Bull, 2012, Ahrens, 2006), súdov (napr. Kalibová, 2014, Doyle a Barbato, 1999), ale 

aj zo strany medicínskych a podporných služieb (Patterson et al., 2009, Suchting, 1999, 

Čechová a Jandová, 2010). Rozšírenie mýtov medzi profesionálmi zhoršuje prístup 

obetí k adekvátnym službám, často vedie k tomu, že ženy služby alebo políciu vôbec 

nevyhľadajú. Zároveň je však prítomnosť predsudkov v profesionálnych diskurzoch 

nebezpečenstvom pre celkové uchopenie témy sexuálneho násilia na ženách, keďže sú 

to práve psychologický, medicínsky a právny diskurz, ktoré spoločenské chápanie 
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sexuálneho násilia rámcujú a konštruujú. Napríklad, to, ako je sexuálne násilie 

zadefinované v trestnom práve, má výrazný dosah na to, aké typy sexuálnych aktov sú 

považované za násilné. Ak zákon považuje za znásilnenie len vaginálnu penetráciu 

penisom, análne znásilnenie alebo násilná penetrácia iným predmetom sa za znásilnenie 

nebudú počítať a nebudú trestné. Následne, pokiaľ je v medicínskom diskurze 

znásilnenie rámcované prítomnosťou alebo neprítomnosťou telesných stôp násilia, za 

znásilnenie sa bude považovať len ten akt, pri ktorom bolo použité donútenie fyzickou 

silou.  Breckenridge (1999) popísala, ako sa psychologická a psychoterapeutická obec 

v histórii podieľala na zneviditeľňovaní násilia páchaného na ženách a sexuálneho 

zneužívania detí. Je preto veľmi dôležité, aby profesie, ktoré sa majú podieľať na 

pomoci ženám, ktoré zažili sexuálne násilie, pracovali s mýtami a vlastnými 

predsudkami. 

V prípade, že sa spojí viacero mýtov o nejakom fenoméne, môže vzniknúť stereotypný 

scenár priebehu daného aktu. Scenár je definovaný ako organizovaná kognitívna 

schéma alebo ako schéma udalostí, ktoré sa normálne objavia v danej situácii (Peterson 

a Muhlenhard, 2004). V prípade znásilnenia sa často hovorí o scenári „klasického“, 

prípadne „skutočného“ znásilnenia. Takýto scenár je popisovaný ako znásilnenie ženy 

neznámym mužom, ktoré sa odohráva vonku, najčastejšie na tmavom mieste. Muž 

používa zbraň alebo fyzické násilie a žena sa aktívne bráni a na jej tele je vidieť stopy 

zápasu a fyzické zranenia (Burth, 1991). Výskum (okrem iných Parrot a Bechhofer, 

1991, Montorio Cerrato et al. 2000, Payne 2009, Stern, 2010) však dokázal, že väčšina 

znásilnení takémuto popisu nezodpovedá. Práve naopak, násilníkom je často niekto, 

koho žena pozná, znásilnenia sa odohrávajú vo vnútri, u ženy alebo u násilníka. Fyzické 

zranenia sú tiež menej časté, keďže formy donútenia nemusia zahŕňať len fyzické 

násilie, ale aj jeho hrozbu, psychické násilie, vydieranie, zneužitie moci, či zraniteľnosti 

ženy. Ďalšie bežné mýty ohľadom sexuálneho násilia hovoria o tom, že obeťami môžu 

byť len ženy a deti alebo že hlavným motívom sexuálneho násilia je sexuálna túžba. 

Napriek tomu, že dát o sexuálnom násilí na mužoch je podstatne menej, existujúce 

výskumy odhadujú prevalenciu tohto javu na 5 – 10% (Dennis, 2011 alebo Burgheim, 

2006 citované podľa Chomová, 2014). Navyše, motívom sexuálneho násilia býva moc 

a získanie prevahy, nie sexuálna túžba. Sex je používaný ako zbraň a nástroj prevahy 

(napr. Lišková, 2002).  

Burth (1991) zaradila mýty o znásilnení do nasledujúcich kategórií: 

 Mýty o obeti 

 Mýty o páchateľovi 

 „Nič sa nestalo“ 

 „Túžila po tom“ 

 „Zaslúžila si to“. 

Mýty o obeti sa často sústredia na jej reputáciu, napríklad na jej sexuálnu aktivitu, 

požívanie alkoholu, či návykových látok, pohybovanie sa v zlej spoločnosti. V praxi sú 

tieto potom často použité na spochybňovanie dôveryhodnosti ženy a skúsenosti, ktorú 

prežila (Kalibová, 2014). Mýty zamerané na páchateľa ho naopak charakterizujú ako 

ojedinelého patologického jedinca, čím sa odvracia pozornosť od skutočnej frekvencie 

výskytu znásilnení a faktu, že väčšinou ho páchajú psychicky zdraví muži často sa 

pohybujúci v okolí obete (Burth, 1991). Ďalším mýtom spojeným s mužskou sexualitou 

je, že je len odpoveďou na ženskú vyzývavosť. Muži vraj ťažšie kontrolujú svoju 

sexualitu a keď sú raz vzrušení, nevedia sa ovládať. Tento mýtus opäť odvracia 
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pozornosť od páchateľa a za zodpovednú, tú, čo situáciu vyvolala, považuje ženu (Ibid.) 

Mýty patriace do kategórie „nič sa nestalo“ zľahčujú prežité násilie a traumu s ním 

spojenú. Jedným z najviktimizujúcejších mýtov je ten, že žena si znásilnenie 

vymyslela. Tento mýtus sa často objavuje aj pri iných formách násilia páchaného na 

ženách. Prežíva aj napriek tomu, že miera falošných obvinení pri sexuálnom násilí 

nepresahuje výskyt klamlivých podaní pri iných trestných činoch (Burth, 1991) a 

výskyt falošných obvinení pri znásilnení  sa odhaduje na 6 – 10% (Ciprová, 2010). Do 

tejto kategórie patrí aj predstava, že obeť musí mať na tele stopy po fyzickom násilí a 

mala sa aktívne brániť tak, ako je to popísané pri scenári „klasického“ znásilnenia. 

V prípade, že to tak nie je, k znásilneniu nedošlo. Táto kategórie je úzko spojená s tým, 

ako je spoločensky konštruovaný samotný sexuálny akt, ktorý je primárne vnímaný ako 

penetrácia. Iné formy sexuálnych aktivít sú považované za „predohru“ a v prípade, že 

sú vykonávané bez súhlasu, sa len zriedkakedy považujú za sexuálne násilie zo strany 

páchateľa, ale často aj ženy, ktorá im bola vystavená. Istú rolu pri definovaní toho, čo 

je a čo nie je sexuálne násilie, hrá aj lineárne vnímanie sexuálneho aktu, ktorý sa začína 

bozkávaním a končí penetráciou. Žena, ktorá súhlasila s nežnosťami, ale následne 

odmietla súlož, muža provokovala (Muehlenhard a Schrag, 1991). Tento stereotyp sa 

potom spája s vyššie uvedeným mýtom o tom, že muži po vyprovokovaní „nevedia 

prestať“ a žena si teda znásilnenie zaslúžila alebo ho vlastne chcela.  

Kategória „túžila po tom“ je založená na presvedčení, že keď žena vraví nie, v 

skutočnosti tým myslí áno, ktoré neguje základnú definíciu sexuálneho násilia a to 

vyjadrenie nesúhlasu, či odmietnutie sexuálnych aktivít. Čím viac sa situácia, v ktorej 

k násiliu došlo blíži ku kontextu, v ktorom často dochádza k sexuálnemu styku (rande, 

párty, pozvanie, či prijatie pozvania do bytu), tým menej má spoločnosť tendenciu 

klasifikovať akt ako násilie (Burth, 1991). Ak žena akceptovala danú situáciu, prípadne 

súhlasila s erotickými dotykmi, je predsa pravdepodobné, že chcela aj súlož. Krajným 

mýtom patriacim do tejto kategórie je stereotyp, že každá zdravá žena sa vie ubrániť 

násilníkovi, ak naozaj chce, ktorá úplne ignoruje mocenskú dynamiku skrývajúcu sa v 

sexuálnom násilí. Miernejšou verziou mýtov o tom, že ženy po znásilnení vlastne túžia, 

je predstava, že si sexuálne násilie “zaslúžili”. Ako sme uviedli vyššie, táto predstava 

je spojená s tým, že žena násilníka provokovala (oblečením, správaním sa, či 

prítomnosťou na určitých miestach, napríklad uňho doma). Často sa navyše spája s 

nedôveryhodnou reputáciou ženy. Ženy sú tiež často obviňované z toho, že si sexuálne 

násilie zaslúžili, pretože sa správali rizikovo (stopovali, nechali sa pozvať neznámym 

mužom a pod.) a to dokonca aj vtedy, ak prežité sexuálne násilie zodpovedalo scenáru 

“skutočného” znásilnenia. Napríklad, ženy bývajú obviňované z toho, že sa v noci 

objavili na rizikových miestach, bez akejkoľvek spoločnosti (Burth, 1991). Ironicky, 

žena sa môže stretnúť so sexuálnym útokom práve so strany muža, ktorý sa stavia do 

role jej ochrancu a ponúkne sa, že ženu odprevadí, prípadne odvezie domov. Práve 

mýty spojené s kategóriou “ženy si to zaslúžili” sú často využívané pri prevencii proti 

znásilneniu a sexuálnemu násiliu, kedy sú ženy vyzývané, aby sa vyhýbali rizikovým 

miestam a rizikovému správaniu. Týmto sa však zodpovednosť za sexuálne násilie 

prenáša na ženy, ktoré sa mu mali vyhnúť a nepriamo sa ospravedlňujú páchatelia 

týchto trestných činov. Nehovoriac o tom, že takéto preventívne rady ignorujú výskumy 

o povahe sexuálneho násilia, ktoré sa častejšie vyskytuje v prostredí, ktoré ženy 

poznajú, než v úplne neznámom teréne.    

Mýty o sexuálnom násilí vždy existujú v konkrétnom spoločenskom kontexte. Burth 

(1991) našla úzku súvislosť medzi akceptáciou mýtov o znásilnení a vysokou mierou 

rodových stereotypov a tradičného chápania rodových rolí, nedôverou voči ženám, 
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konzervatívnymi postojmi voči sexualite a akceptáciou násilia ako takého. Iné štúdie 

tiež potvrdili, že ženy, ktoré vnímajú rodové role konzervatívnejšie, majú väčší problém 

pomenovať svoju skúsenosť so sexom bez ich súhlasu ako násilie (COSAI, 2012). 

Navyše, výskum potvrdil aj koreláciu medzi páchaným sexuálnym násilím a tradičným 

chápaním rodových rolí u mužov (Harney a Muehlenhard, 1991). Štúdie tiež poukazujú 

na súvislosť medzi rodovými stereotypmi pri randení a výskytom sexuálneho násilia 

(napr. Harney a Muehlenhard, 1991, White a Humphrey, 1991). Tradičné vymedzenie 

rodových rolí pri randení pripisuje aktívnu úlohu mužom, oni by mali byť iniciátormi 

schôdzok, ale aj sexuálneho správania sa. Ženám je naopak prisúdená rola pasívneho 

vyčkávania. Pasivita v spojení s mýtom o tom, ako žena vraví nie, ale myslí áno, môže 

byť potenciálnym rizikovým faktorom pri sexuálnom násilí. Muehlenhard a Schrag 

(1991) navyše poukazujú na vzťah medzi platením za výdavky na rande a očakávaním 

sexu ako protihodnoty. V rámci tradičných rolí sú to muži, od ktorých sa očakáva, že 

zaplatia útratu. Podľa výskumu amerických autoriek však viacerí z nich považovali sex 

za svoje právo, keďže „do ženy investovali“.   

Ako vidieť z vyššie uvedených príkladov, hlavnými znakmi mýtov o sexuálnom násilí 

sú, že používajú zúženú definíciu znásilnenia a zodpovednosť prenášajú z páchateľa na 

obete (Peterson a Muehlenhard, 2004). Feministický výskum však odvrátil pozornosť 

od žien ako obetí sexuálneho násilia a zameral sa na to, komu prospieva viktimizácia 

žien a aké sú jej štrukturálne podmienky. Z tohto pohľadu mýty normalizujú násilie, 

zahmlievajú skutočnú frekvenciu jeho výskytu a ospravedlňujú ho (Worell a Remer, 

2002). Mýty tiež odvádzajú pozornosť od štrukturálnych príčin sexuálneho násilia,  

ktorými sú  nerovnomerné rodové rozdelenie moci v spoločnosti a patriarchálne 

sociálne štruktúry a praktiky (Burth, 1991). Mýty o znásilnení potom vedú 

k sebaoviňovaniu žien, ktoré zažili znásilnenie, a k tomu, že sa zaň cítia zodpovedné. 

V širšom zmysle učia ženy, že sú potenciálnymi obeťami sexuálneho násilia a mali by 

upraviť svoje správanie tak, aby sa mu vyhli, pretože, ak sa tak nestane, spoločnosť 

prejaví minimum porozumenia pre ich situáciu. V konečnom dôsledku sú mýty o 

sexuálnom násilí prostriedkom na kontrolu žien a ich umlčanie (Ibid.). V praxi majú 

mýty o sexuálnom násilí vážny dosah na nízke ohlasovanie prípadov sexuálneho 

násilia, ťažšie odsúdenie páchateľov, sekundárnu viktimizáciu žien a ich horšie 

zotavenie sa z tejto otrasnej skúsenosti (COSAI, 2012, Burth, 1991).  

NÁSLEDKY SEXUÁLNEHO NÁSILIA 
 

Závažné prípady sexuálneho násilia majú dlhodobý vplyv na život ženy, ktorá ho zažila. 

Vyrovnávanie sa s touto traumatickou udalosťou je individuálne, môže trvať mesiace 

až roky. Následky sexuálneho násilia rozdeľujeme na krátkodobé a dlhodobé. 

Krátkodobé reakcie sa objavujú počas a bezprostredne po incidente. Ide o rôzne 

emocionálne reakcie ako strach, úzkosť, šok, hnev, bezmocnosť alebo pocit zneuctenia 

(Chomová, 2014). Ženy však môžu reagovať na incident rôzne, častokrát aj paradoxne, 

napríklad sú veľmi pokojné, racionálne, môže nastať istá miera disociácie od prežívanej 

situácie (Petrak, 2002). Takéto typy reakcií verejnosť, ani odborná, často neočakáva a 

mylne si ich interpretuje tak, že zľahčuje prežité násilie a spochybňuje dôveryhodnosť 

ženy. Táto forma prežívania však pomáha žene adekvátne reagovať na situáciu, chrániť 

sa a dostať sa do bezpečia. Podľa výskumov, sa približne polovica žien správa 

bezprostredne po incidente emocionálne, zatiaľ čo druhá vykazuje skôr kontrolované 

reakcie, ako sme ich popísali vyššie (Petrak, 2002). Miera fyzických zranení po 
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sexuálnom útoku môže byť rôzna, najčastejšie však ide o drobné až stredné zranenia 

(Chomová, 2014), ktoré si nemusia vyžiadať odborné ošetrenie.  

Z dlhodobého hľadiska sexuálne násilie ovplyvňuje fyzické zdravie ženy, jej 

psychický stav a vzťahové a sociálne fungovanie. Chorobnosť žien, ktoré zažili 

sexuálne násilie, je vyššia než u žien, ktoré ho nezažili (Jewkes et al., 2002). Zdravotné 

problémy môžu byť priamym následkom násilia alebo spôsobené psychosomatickými 

faktormi. Medzi najčastejšie uvádzané zdravotné následky patria gynekologické 

komplikácie ako krvácanie, vaginálne infekcie alebo infekcie močových ciest a 

chronické bolesti panvy. Medzi ďalšie významné zdravotné následky patria neželané 

tehotenstvo a nakazenie sa pohlavne prenosnými chorobami. (Jewkes et al., 2002, 

COSAI 2012). Z dlhodobého hľadiska môžu nastať komplikácie pri otehotnení a 

donosení dieťaťa (Chomová, 2014). Z psychologického hľadiska sa u žien, ktoré 

zažili sexuálne násilie, vyskytuje viacero problémov, ktoré sa menia v závislosti od 

uplynutia doby od násilného incidentu a individuálnych reakcií žien na ne. Odborná 

intervencia by mala vedieť na tieto zmeny reagovať (COSAI, 2012). Sexuálne násilie 

je vážnym traumatickým zážitkom a u žien, ktoré ho prežili sa často vyskytuje 

posttraumatický stresový syndróm (PTSD). Jednotlivé jeho symptómy sa môžu na 

individuálnej úrovni líšiť, podobne ako čas od incidentu, kedy sa prejavia. PTSD by sa 

mal diagnostikovať v rozsahu mesiac až pol roka od traumatického zážitku (Chomová 

a Šídová, 2014). Symptómy PTSD môžu zahŕňať nespavosť, nechuť do jedla, 

opakované spomienky (tzv. flashbacky), nočné mory, hnev, pocity hanby, zneuctenia a 

depresie, v mnohých prípadoch spojené so samovražednými myšlienkami alebo 

pokusmi o samovraždu (COSAI, 2012). To, či a do akej miery sa PTSD vyvinie je dané 

viacerými faktormi (Chomová a Šídová, 2014): 

 Osobné predispozície (osobnostná psychická výbava, sociálne zázemie a 

fungovanie pred útokom) 

 Situačné faktory (vzťah k páchateľovi, brutalita útoku, subjektívne vnímané 

ohrozenie života) 

 Reakcia okolia (podpora, či žene verili, možnosť rozhodovať o sebe a pod.). 

Zo situačných faktorov patrí medzi najpreskúmanejšie vzťah k páchateľovi. Výskumy 

ukazujú, že čím bližší a dôvernejší bol vzťah k páchateľovi, tým väčší vplyv to má na 

proces uzdravovania sa. Ženy, ktoré páchateľa poznali, sa uzdravujú pomalšie, 

vykazujú vyššiu hladinu psychologického stresu, nižšie sebavedomie a cítia sa 

spoluzodpovedné za násilný incident (Katz, 1991). Úzkostné a depresívne symptómy 

sa u nich objavujú častejšie a pretrvávajú dlhšie (Gidycz a Koss, 1991). Jedným 

z možných vysvetlení je, že u žien, ktoré dôverovali páchateľovi, bol narušený pocit 

bezpečia a intimity a trvá dlhšie, kým sa žene podarí opäť nadobudnúť dôveru 

v partnera a v svoje okolie. Nezanedbateľným faktorom je tiež vyšší vplyv mýtov o 

znásilnení v prípadoch, že žena poznala páchateľa. Vďaka nim takéto ženy menej často 

vyhľadajú odbornú pomoc a sú častejšie vystavené negatívnym reakciám od svojho 

okolia po tom, čo sa niekomu zdôveria. Pričom práve pozitívne reakcie okolia sú 

dôležitým faktorom pre uzdravenie žien z traumatického zážitku sexuálneho násilia, či 

už ide o známych, rodinu a priateľov, ako aj reakcie inštitúcií, s ktorými žena príde do 

kontaktu. Negatívne reakcie a sekundárna viktimizácia ženy má vplyv na zhoršenie 

symptómov prežívania traumy a to dokonca do väčšej miery ako, keď sa žena rozhodne 

nikomu sa nezdôveriť (Campbell et al., 2001). Pravdepodobnosť, že sa žena stretne 

s negatívnymi reakciami je však veľmi vysoká. Obete sexuálneho násilia sú vystavené 

negatívnym reakciám a pôsobeniu rôznych mýtov a predsudkov oveľa častejšie ako 
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obete iných trestných činov (Petrak, 2002).  Rôzne výskumy udávajú, že tretina, až tri 

štvrtiny žien boli vystavené spochybňovaniu, obviňovaniu a nedôvere po tom, čo sa 

niekomu zdôverili so skúsenosťou so sexuálnym násilím. Prvotná negatívna reakcia 

navyše môže viesť k tomu, že žena prestane o zážitku hovoriť aj na niekoľko rokov, 

nevyhľadá služby ani inú pomoc, čo, samozrejme, predlžuje čas a spôsob vyrovnávania 

sa s traumatickým zážitkom (Ahrens, 2006).  

Aj po odoznení symptómov PTSD však môžu ženy trpieť zníženou sebaúctou a 

problémami s akceptáciou sexuality (Chomová a Šídová, 2014). V oblasti sexuality 

môže žena na dlhší čas úplne odmietať fyzický kontakt alebo naopak, problémy 

s akceptáciou vlastnej sexuality môžu viesť k rizikovému správaniu sa, ktoré môže 

spôsobiť ďalšiu viktimizáciu ženy (Chomová, 2014). Medzi ďalšie sociálne následky 

patrí aj zneužívanie návykových látok a s ním spojené vystavenie sa vyššiemu riziku 

reviktimizácie ako aj zhoršenie vzťahov s rodinou, priateľmi, či partnermi. Obete 

sexuálneho násilia môžu tiež zažívať problémy v práci alebo škole, prípadne v širšej 

komunite a to najmä vtedy, ak sa rozhodnú prípad trestno-právne riešiť (Guerette a 

Caron, 2007).4  

Ako je vidieť, následky sexuálneho násilia sú rôznorodé a doba odoznenia jednotlivých 

symptómov môže byť rôzna. Adekvátna pomoc ženám, ktoré znásilnenie zažili, by 

preto mala zahŕňať rôzne odbornosti a adekvátne reagovať na meniace sa potreby žien. 

Zatiaľ čo pri primárnej intervencii je dôležité zdravotné hľadisko (gynekologické a 

v prípade potreby aj iné ošetrenie) a psychologická pomoc pri zvládaní bezprostrednej 

reakcie, neskôr sa pomoc sústredí najmä na psychoterapiu, odstraňovanie symptómov 

PTSD, spracovanie traumatického zážitku a jeho začlenenie do psychiky ženy. Pre 

uzdravovací proces je dôležité, aby prebiehal v atmosfére dôvery, výpoveď a 

prežívanie ženy neboli spochybňované a žena mala dostatočnú možnosť nadobudnúť 

stratenú kontrolu a dôveru.  

 

SLUŽBY PRE ŽENY SO SKÚSENOSŤOU SO SEXUÁLNYM NÁSILÍM 
 

Kľúčom k znižovaniu a eliminácii sexuálneho násilia páchaného na ženách sú kvalitné 

a dostupné služby. Služby jednak pomáhajú tým, ktorí sexuálne násilie zažili, znižovať 

jeho dopad a zároveň sú dôležitým nástrojom na prevenciu proti násiliu. Podľa Walby 

et al. (2013) sú služby a prevencia prepojené v troch rovinách. Kvalitné služby 

pomáhajú zvyšovať mieru ohlasovania sexuálneho násilia poškodenými a vedú 

k profesionálnejšiemu zabezpečeniu dôkazov pre trestný proces, čím sa zvyšuje šanca 

na odsúdenie páchateľov sexuálneho násilia, ktorá je inak veľmi malá. Pri nízkej miere 

trestania páchateľov nespĺňa represia základnú preventívnu úlohu – odstrašiť 

potenciálnych páchateľov od páchania sexuálneho násilia. Okrem trestno-právnej 

roviny kvalitné služby zabraňujú reviktimizácii žien. Ako bolo uvedené 

v predchádzajúcej časti, ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, sú vystavené vyššiemu 

riziku, že sa s ním opätovne stretnú. Posledným dopadom služieb je, že sú to práve 

ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, ktoré môžu hrať dôležitú úlohu pri tvorbe verejných 

politík ako aj pri prevencii sexuálneho násilia. Tento fakt sa potvrdil aj v slovenskom 

                                                        
4 Šokujúcim slovenským príkladom odsúdenia komunitou bol prípad sexuálneho zneužívania dievčaťa 
kňazom, v ktorom sa komunita verejne postavila na obranu páchateľa.  
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kontexte, kde to bola práve žena, ktorá zažila znásilnenie, ktorá otvorila verejnú 

diskusiu na túto tému.  

Sexuálne násilie spôsobuje tým, ktorí ho zažili, závažnejšie a dlhodobejšie problémy 

ako iné druhy násilia (Doyle a Thornton, 2002). Skúsenosť so sexuálnym násilím má 

vplyv na mnoho aspektov života. Jeho príčiny sú tiež hlboko zakorenené v štruktúrach 

spoločnosti a zasahujú do mnohých oblastí. Komplexnosť problému sexuálneho násilia 

si preto vyžaduje zainteresovanie rôznorodých inštitúcií do jeho riešenia a 

poskytovania služieb. Intervencia v oblasti sexuálneho násilia prebieha najmä na úrovni 

medicínskej (lekári a lekárky, zdravotné zariadenia), poradenskej (sociálne, právne a 

psychologické poradenstvo) a trestno-právnej (orgány činné v trestnom konaní, súdy, 

právna pomoc). Tieto úrovne sú navzájom poprepájané a preto si riešenie prípadov 

sexuálneho násilia vyžaduje koordináciu jednotlivých zložiek a multisektorovú 

spoluprácu. Tá by však mala byť postavená na základných princípoch poskytovania 

služieb ženám, ktoré zažili sexuálne násilie, ktorými sú (COSAI, 2012b): 

 Potreby a práva ženy stoja v centre akejkoľvek intervencie, 

 Služby by mali garantovať bezpečnosť a dôvernosť a pristupovať k intervencii 

citlivo, 

 Cieľom služieb je identifikovať a reagovať na meniace sa potreby ženy. 

Postavenie ženy do centra akejkoľvek intervencie a služieb a kontinuálne vzdelávanie 

a koordinácia jednotlivých zložiek intervenčného systému výrazne znižujú mieru 

sekundárnej viktimizácie žien, ktoré zažili sexuálne násilie. Žiaľ, negatívne reakcie zo 

strany polície, zdravotného personálu a pomáhajúcich profesií sú pomerne časté 

(Campbell, 1998, Martin a Powell, 1994 podľa Ahrens, 2006). Pokiaľ experti a 

inštitúcie, ktoré majú žene pomôcť, obeť spochybňujú, znižujú závažnosť incidentu 

alebo jej pripisujú zodpovednosť za násilie, má to mimoriadne negatívny dopad na 

uzdravovací proces ženy ako aj na to, či vyhľadá ďalšie služby (Ahrens, 2006). 

Viktimizačné reakcie zo strany pomáhajúceho personálu vychádzajú najmä 

z nedostatočného pochopenia problému sexuálneho násilia. Martin a Powell (podľa 

Ahrens, 2006) tiež tvrdia, že za negatívne reakcie je zodpovedné organizačné 

nastavenie jednotlivých inštitúcií, ktoré uprednostňujú potreby systému (napríklad 

získanie dôkazov, efektivita a transparentnosť) na úkor potrieb žien. Je preto dôležité, 

aby služby a intervencia vychádzali zo skúseností žien a z rodovej expertízy. 

V nasledujúcej časti sa budeme najskôr venovať úlohám jednotlivých zložiek a 

inštitúcií a zásadám, ktoré by mali pri svojej  práci dodržiavať. Následne rozoberieme 

rôzne modely špecializovaných služieb (integrované a koordinované služby) 

s uvedením zahraničných príkladov dobrej praxe tak, ako boli identifikované 

v literatúre. V záverečnej časti sa zameriame na štandardy a hodnotenie kvality služieb 

ako aj na kritériá pre úspešnú koordináciu zúčastnených inštitúcií. Práca na časti o 

službách vychádza z teoretickej literatúry, najmä však z projektu COSAI5, ktorého 

                                                        
5 Comparing Sexual Assault Interventions realizovaného konzorciom partnerov 

koordinovaného Health Action Partnership International v rámci DAPHNE III 

Programu 2007 – 2013. Informácie o projekte na www.cosai.eu 
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cieľom bolo vytvoriť nástroj na hodnotenie a evalváciu služieb a štúdie vyhodnocujúcej 

najlepšiu prax v oblasti prevencie a služieb ženám, ktoré zažili znásilnenie6.  

1) Orgány činné v trestnom konaní a právna pomoc 

Úlohou orgánov činných v trestnom konaní a súdov je zabezpečiť spravodlivosť, 

uplatňovanie zákona, odhalenie a odsúdenie páchateľa. Zároveň sú však zodpovední aj 

za ochranu poškodených a zaistenie ich bezpečia a dodržiavania práv (COSAI, 2012). 

Rovnováha medzi potrebami vyšetrovania a potrebami obetí násilných sexuálnych 

činov často nebýva dodržiavaná a ženy sú vystavené sekundárnej viktimizácii. Ako 

uvádza Campbell (Campbell et al., 2005), necitlivé získavanie forenzných dôkazov a 

vyšetrovanie trestného činu je v horšom prípade vnímané ako ďalší útok a v lepšom 

prípade ako invazívne a nepríjemné.  Pre zníženie rizika sekundárnej viktimizácie by 

polícia mala dodržiavať nasledovné princípy a opatrenia (COSAI, 2012b): 

 Pravidelné tréningy na témy sexuálneho násilia ako aj tréningy pre novo 

nastupujúcich policajtov, 

 Vytvorenie etického kódexu a jeho dodržiavanie, 

 Zabezpečenie súkromia a dôvernosti pri výpovedi, 

 Protokol pre zabezpečenie dôvernosti dát a dôkazov v takýchto prípadoch, 

 Koordinácia s inými organizáciami a službami, 

 Pravidelne aktualizovaný adresár inštitúcií, aby vedeli poskytnúť žene kontakty 

na následné služby, 

 V ideálnych prípadoch by sa trestným činom sexuálneho násilia na ženách 

mali venovať vyšetrovateľky. 

Príklady dobrej praxe 

Za najideálnejší model policajnej práce v oblasti sexuálneho násilia je považovaný 

integrovaný model služieb, kde polícia funguje spolu s ostatnými zložkami pomoci – 

medicínskou, sociálnou, či psychologickou. Špeciálne vyškolené policajtky, 

spolupracovníčky tímu, sú k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni na 

zavolanie, po tom, ako si žena zváži, že podá trestné oznámenie. Výpoveď aj forenzný 

zber dôkazov prebieha na špecializovanom medicínskom pracovisku, žena teda nie je 

nútená presúvať sa na políciu (Walby et al., 2013). 

Aj v prípadoch, keď neexistujú integrované pracoviská, môže sa polícia snažiť 

aplikovať hore uvedené princípy do svojej praxe, prípadne zaviesť ďalšie opatrenia ako 

sú napríklad špeciálne vypočúvacie miestnosti, v ktorých je možné výpoveď nahrávať, 

prípadne miestnosti s jednostranným zrkadlom. V takýchto prípadoch sa nemusia 

výpovede zúčastniť viacerí kriminalisti a prokurátor, ale môžu sedieť v miestnosti, kde 

je prenášaný priebeh výpovede a pýtať sa otázky odtiaľ. Takýto postup ako aj 

nahrávanie výpovede znižuje počet opakovaní, pri ktorých musí žena popisovať 

traumatický zážitok (Čechová a Jandová, 2010). V Českej republike tiež funguje 

systém krízových interventiek a interventov, ktorí sú prizývaní k závažným prípadom 

násilných trestných činov a venujú sa práci s obeťou a jej sprevádzaním vyšetrovaním 

(Chomová, 2014). 

                                                        
6 Walby et al. (2013) Overview of the Worldwide Best Practices for Rape Prevention 

and for Assisting Women Victims of Rape. Directorate General for Internal Policies, 

Policy Department Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 
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Na policajnú prácu by mal nadväzovať právny systém, kde by mala byť žene, ktorá 

zažila sexuálne násilie, poskytnutá právna pomoc vo forme informácií, čo bude 

nasledovať, prípravy na vypočúvania, sprevádzanie na súde, v prípade potreby aj 

právne zastúpenie v rámci súdneho procesu. Tieto služby by mali byť žene poskytnuté 

zdarma.  

Pri akomkoľvek trestno-právnom postupe v prípadoch sexuálneho násilia na ženách je 

nutné mať na zreteli, že rozhodnutie iniciovať alebo pokračovať v trestnom konaní je 

výlučne na žene a malo by ísť o informované rozhodnutie, čiže žena by mala mať 

v každej fáze predstavu o nasledujúcom postupe.  

2) Zdravotnícke služby 

Zdravotnícke zariadenia sú v unikátnej pozícii na skríning sexuálneho násilia, pretože 

ženy, ktoré s ním majú skúsenosť, vyhľadávajú zdravotné služby častejšie ako zvyšok 

populácie a tiež, ambulancie sú často prvým kontaktom so službami a to aj v prípadoch, 

keď sa ženy rozhodnú neohlásiť incident na polícii. Aj v prípadoch, keď ženy zažili 

sexuálne násilie s miernymi alebo žiadnymi akútnymi zdravotnými následkami, tieto 

sa často obrátia na gynekologičky a gynekológov alebo na všeobecných lekárov a to 

dokonca častejšie, ako na špecializované služby (COSAI, 2012). Okrem existencie 

špecializovaných pracovísk pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, by teda na túto tému 

mali byť vyškolené aj lekárky a lekári, minimálne so špecializáciou gynekológia.  

Zdravotná starostlivosť o ženu, ktorá zažila sexuálne násilie, sa delí na okamžitú 

intervenciu a dlhodobú starostlivosť. Rýchla intervencia má tri hlavné úlohy – 

zozbierať forenzné dôkazy, poskytnúť žene akútnu zdravotnú starostlivosť a odkázať 

ju na nasledovné služby.  

Forenzné aspekty zdravotníckych služieb 

Forenzné vyšetrenie by malo nasledovať v čo najkratšom čase od incidentu. Sústredí sa 

najmä na odobratie dôkazov DNA (semeno, krv, sliny, vaginálny sekrét) a 

zdokumentovanie zranení. V zahraničí sa na zber forenzných dôkazov používa tzv. 

„rape kit“, v podstate protokol na správny postup a nástroje na zber dôkazov. Ten by 

mal byť k dispozícii vo všetkých gynekologických ambulanciách. V ideálnom prípade 

sa odberu forenzného materiálu venujú špeciálne vyškolené pracovníčky – sestry alebo 

lekárky. Výskumy totiž potvrdzujú, že neškolený zdravotný personál v mnohých 

prípadoch postupuje pri forenznej expertíze nesprávne, čím sa znižuje použiteľnosť 

dôkazov (COSAI, 2012). Navyše, Kelly a Regan (podľa COSAI, 2012) poukázali na 

to, že vo väčšine prípadov sú protokoly na zber dôkazov prispôsobené prípadom 

sexuálneho násilia zo strany neznámych páchateľov, ale menej reflektujú špecifiká 

sexuálneho násilia zo strany známych a partnerov. Pri tvorbe protokolu a nástrojov 

zberu forenzného materiálu by sa preto malo prihliadať na špecifiká rôznych typov 

sexuálneho násilia, mali by byť pravidelne vyhodnocované a inovované tak, aby 

zodpovedali najnovším poznatkom a technológiám.  

 

Všetky vyšetrenia musia prebiehať s informovaným súhlasom ženy mal by jej byť 

vopred vysvetlený postup odberu. Vyšetrenie má prebiehať v súkromí, bez zbytočnej 

prítomnosti iných osôb. Počas vyšetrenia a ošetrenia treba zachovať maximálnu 

citlivosť a rešpekt voči žene. Špecializované strediská alebo pracovníčky často 

odoberajú vzorky DNA aj vtedy, keď si žena neželá, aby bol incident ohlásený na 

polícii. V takýchto prípadoch sú vzorky skladované na bezpečnom mieste pre prípad, 
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že si to žena v budúcnosti rozmyslí.  Existuje aj možnosť anonymného odoslania 

vzoriek na políciu na kriminalistické účely. Aj v týchto prípadoch je však rozhodnutie 

na žene a musí jej byť vysvetlené, ako sa s materiálom narába a ako sa skladuje (Walby 

et al., 2013).  

 

Príklad dobrej praxe 

 

V niektorých medicínskych zariadeniach v USA využívajú krátke video, ktoré je 

premietané pred samotným vyšetrením. Jeho cieľom je znížiť úzkosť z medicínskeho 

prostredia a aj zo samotného traumatického zážitku. Video má približne 20 minút a 

vysvetľuje postup a dôvody vyšetrenia, ako aj inštruktáž o niektorých kognitívno-

behaviorálnych technikách, ktoré je možné použiť na zníženie pocitu úzkosti. (Naugle 

et al., 2002).  

 

Medicínske aspekty zdravotníckych služieb 

V rámci krízovej intervencie by mali byť ošetrené poranenia, ak žena nejaké má, mali 

by sa vykonať skríningové vyšetrenia na pohlavne prenosné choroby a tehotenský test. 

Štandardom by mala byť aj ponuka „tabletky po“, aby sa zabránilo nežiadúcemu 

tehotenstvu. Z dlhodobejšieho hľadiska by žene mala byť poskytnutá profylaktická 

liečba pohlavne prenosných chorôb vrátane HIV a liečenie možných zdravotných 

následkov. Aj v týchto prípadoch musí byť žena o postupoch, liečbe a rizikách 

adekvátne a citlivo informovaná a rozhodovanie o nasledujúcom postupe je vždy v jej 

rukách. Keďže zdravotnícke zariadenia sú často prvým kontaktným miestom, ktoré 

žena so skúsenosťou sexuálneho násilia navštívi, mali by tieto zariadenia okrem 

medicínskej starostlivosti vedieť poskytnúť aj základnú krízovú intervenciu (po prípade 

v spolupráci s inými službami) a základný odhad psychologického rizika (samovražda, 

sebapoškodzovanie). Súčasťou vyšetrenia by tiež mali byť informácie o ďalších 

službách – krízových centrách, psychologických poradniach a pod. V ideálnom prípade 

sa ženám, ktoré zažili sexuálne násilie, venujú špecializované centrá. Nie všade je však 

možné a efektívne takéto centrá zriadiť. V takýchto prípadoch sa osvedčili vyškolené 

sestry (v slovenských podmienkach by mohlo ísť o pôrodné asistentky), ktoré vedia 

poskytnúť adekvátne medicínske, forenzné a krízové služby tak, ako popisujeme 

v príkladoch dobrej praxe. 

 

Príklady dobrej praxe 

 

Ideálnym modelom zdravotníckej starostlivosti pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, 

sú špecializované centrá sústredené na pohotovostiach a v nemocniciach. Zariadenia by 

mali mať špeciálny vchod a pracovať by tam mal výlučne ženský personál kvalitne 

vyškolený v témach sexuálneho násilia, krízovej intervencie a odberu forenzných 

dôkazov. V centrách pracuje multisektorový tím, k dispozícii je lekárka, krízová 

poradkyňa, psychologička a v prípade potreby aj policajtka. (Walby et al., 2013) 

 

V USA sa ako efektívny spôsob poskytovania základnej medicínskej intervencie 

ukázali špeciálne vyškolené sestry, tzv. SANE (Sexual Assault Nurse Examiners), ktoré 

sú k dispozícii v 24-hodinových službách a vedia poskytnúť primárnu zdravotnú a 

krízovú starostlivosť v zdravotníckom zariadení alebo mimo neho. Sestry sú vyškolené 

v medicínskej a právnej oblasti, ale tiež v základnej krízovej intervencii a 
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psychologickej pomoci. Samozrejmosťou je tiež poskytovanie informácií o ďalších 

službách. Evalvačné výskumy tejto služby (napr. Campbell et al., 2005) zistili, že ženy, 

ktoré využili služby SANE sestier dostali komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť 

v porovnaní s bežnými zdravotníckymi zariadeniami.  

 

 

Medicínske zariadenia by mali pri poskytovaní forenzných a zdravotných služieb 

ženám, ktoré zažili sexuálne násilie, postupovať podľa nasledujúcich štandardov 

(COSAI, 2012b): 

 

 Postupovať podľa štandardizovaného protokolu a využívať tzv. balíček pre 

znásilnenie (rape kit), 

 Vysvetliť žene postup vyšetrení a ošetrení a získať jej informovaný súhlas, 

 Vyšetrenie prebieha v súkromí, v atmosfére rešpektu a dôvernosti, 

 Dodržiavať štandardy pre bezpečné a dôverné uskladnenie forenzného 

materiálu, 

 Dodržiavať dôvernosť zdravotnej dokumentácie, 

 Rešpektovať rozhodnutia žien (ohľadne ohlásenia na polícii, liečby, či 

rozhodnutia o tehotenstve alebo jeho ukončení), 

 Poskytnutie krízovej zdravotníckej intervencie – skríning na pohlavne prenosné 

choroby, tabletka po,  

 Zamestnávať ženské lekárky a sestry, 

 Koordinovať sa s ostatnými službami a ženy v prípade potreby na ne delegovať, 

 Odhadnúť psychologické riziko, 

 Vytvárať špecifické opatrenia a zvyšovať citlivosť k potrebám menšín (napr. 

spolupráca s tlmočníčkami a organizáciami, ktoré sa jednotlivým menšinám 

venujú). 

 

3) Krízová intervencia a psycho-sociálne služby 

 

Služby krízovej intervencie môžu pôsobiť rôznymi formami. Na prvotný kontakt často 

slúžia telefonické alebo internetové linky prvej pomoci. Krízové poradenstvo sa tiež 

môže odohrávať priamo v na to určených centrách, prípadne aj vo forme terénnej práce. 

Krízové centrá často okrem primárnej intervencie poskytujú aj dlhodobejšiu 

starostlivosť o klientku a v ideálnom prípade vedia pokryť celú škálu jej potrieb – od 

psychologického a sociálneho poradenstva, po právne rady a prípadné sprevádzanie a 

asistenciu v trestno-právnom procese. 

 

Základnou službou je telefonická linka prvej pomoci, prípadne interaktívna on-line 

poradňa formou chatu. Zo skúseností organizácií, ktoré sa venujú témam sexuálneho 

násilia, vyplýva, že ženy na začiatku volia najmä kontakt cez internet, keďže ten 

zaručuje absolútnu anonymitu a funguje relatívne bezplatne (ak má žena prístup 

k internetu) a až po nadviazaní dôvernejšieho kontaktu začnú vystupovať pod svojim 

menom (Chomová, 2014). Na linky sa obracajú hlavne ženy krátko po znásilnení, 

prípadne neskôr, s následkami sexuálneho násilia. Témy, ktoré ich zaujímajú sú prvé 

kroky po napadnutí (veľmi dôležité z forenzného hľadiska), zistenie, či ide o sexuálne 

násilie, rozhodovanie, či podať alebo nepodať trestné oznámenie, konkrétne kroky 

s tým súvisiace a integrácia traumatickej udalosti (spracované podľa Chomová, 2014). 

Bez ohľadu na formu ponúkaných služieb a pomoci, by klientke mali byť vysvetlené 
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možnosti a limity služieb a v prípade, ak je to možné, mali by jej byť poskytnuté 

kontakty na následné služby. 

 

Osobné alebo telefonické, či on-line krízové poradenstvo by malo byť založené najmä 

na počúvaní, emocionálnej podpore a vybudovaní si vzťahu dôvery. Hlavným cieľom 

krízovej intervencie by okrem saturovania aktuálnych potrieb žien mala byť aj 

prevencia posttraumatickej stresovej poruchy. Hoci krízová intervencia nezabráni jej 

vzniku, znižuje množstvo a intenzitu jej prejavov (Bennice a Resick, 2002). Krízová 

intervencia by mala poskytnúť najmä (spracované podľa Doyle a Thornton, 2002 a 

Chomová, 2014): 

 

 Bezpečný priestor – fyzicky aj emocionálne. Spočíva v rešpektovaní potreby 

anonymity, aktívnom počúvaní a povzbudzovaní a emočnej podpore ženy. 

Skúsenosti žien nesmú byť bagatelizované, či spochybňované. Žene treba veriť 

a ukázať jej, že je jej uverené. 

 Rozhovor o incidente – je na žene, koľko detailov a informácií o incidente 

povie. Niektoré ženy potrebujú o incidente rozprávať dôkladne, iné považujú 

rozhovor o tom, čo prežili za retraumatizujúci. Za každých okolností treba 

rešpektovať individuálne reakcie a potreby žien. 

 Riešenie aktuálnych problémov v bežnom živote – sústrediť sa na prípadné 

poruchy spánku, chuti do jedla, sústredenia, ako zvláda bežné denné aktivity, 

nakoľko sú ovplyvnené incidentom, napr. strach zostať sama, pohybovať sa na 

istých miestach, prípadne vyhýbanie sa istým situáciám a pod. 

 Zvládanie emócií  - vytvoriť priestor na prejavenie emócií ako hnev, hanba 

alebo pocity viny a normalizovať tieto reakcie – ide o normálne reakcie na 

nenormálnu situáciu. Zároveň však treba dať jasne najavo, že klientka za 

incident nenesie žiadnu zodpovednosť, tú má jedine páchateľ.  

 Vysvetlenie symptómov PTSD – v prípade, že sa už objavili, ale aj do budúcna, 

aby žena vedela, že ide o reakciu na incident (flashbacky, nočné mory, 

depersonalizácia alebo disociatívna amnézia a pod.) 

 Zhodnotenie osobných stratégií na zvládanie behaviorálnych problémov a 

úzkostí – hoci niektoré môžu z krátkodobého hľadiska fungovať, z dlhodobého 

hľadiska môžu byť nebezpečné – a pomôcť vytvoriť funkčné stratégie na 

zvládanie úzkostí, panických reakcií, či porúch koncentrácie. 

 Zhodnotenie podporného systému ženy – aké sú jej vnútorné zdroje a zdroje 

okolia, o koho sa môže oprieť, komu sa môže zdôveriť, kde je jej bezpečné 

miesto, čo funguje. 

 Odhad rizikového správania – aké sú krátkodobé a strednodobé reakcie na  stres, 

identifikácia funkčných a nefunkčných vyrovnávacích mechanizmov (napr. 

užívanie alkoholu, drog), vystavovanie sa rizikovým aktivitám, výskyt depresie, 

samovražedných myšlienok a sebapoškodzovania. 

 V prípade potreby odkázať na dlhodobejšiu terapiu, či iné služby. 

 

Príklad dobrej praxe 

 

Krízové centrá zamerané na sexuálne násilie sú väčšinou mimovládne organizácie, 

ktoré sa venujú komplexným službám pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie. 

Prevádzkujú linku prvého kontaktu, krízové poradenstvo, zabezpečujú zdravotné 

služby, asistenciu, či už v zdravotníckom zariadení alebo na polícii, poskytujú 
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dlhodobé psychologické a právne poradenstvo ako aj svojpomocné skupiny. V prípade 

potreby vedia poskytnúť aj krátkodobé ubytovanie (pri sexuálnom násilí v intímnych 

vzťahoch, pri obavách o bezpečie ženy alebo pre ženy z komunít, v ktorých je sexuálne 

násilie ešte výraznejšie stigmatizované). Súčasťou dobrej praxe krízových centier je aj 

pravidelná evalvácia služieb, výskum, vzdelávanie, budovanie povedomia verejnosti o 

sexuálnom násilí a účasť v miestnych koordinačných skupinách, prípadne aktivity 

smerujúce k zmenám verejnej politiky. Ako efektívne sa ukazuje aj zapojenie bývalých 

klientiek do poradenstva, napríklad na linke alebo vo vedení svojpomocných skupín 

(Walby et al., 2013). Činnosť takýchto krízových centier je podobná tomu, čo na 

Slovensku realizujú mimovládne organizácie v téme partnerského násilia na ženách. 

Krízové poradenstvo je však súčasťou aj iných integrovaných modelov – napríklad vo 

vyššie uvedených zdravotníckych centrách. 

 

 

Psycho-sociálne služby a krízové poradenstvo by malo byť dostupné aj pre ženy zo 

špeciálnymi potrebami, či patriace k menšinám. Krízové poradkyne by mali pravidelne 

spolupracovať s menšinovými organizáciami a byť otvorené voči možným kultúrnym 

a náboženským rozdielom. Žene, ktorá to potrebuje, by malo byť zabezpečené 

tlmočenie (aj do znakovej reči), prípadne umožnené sprevádzanie osobou, ktorej 

dôveruje (napríklad komunitná pracovníčka, osobná asistentka a pod.). Netreba 

zabúdať ani na to, že sexuálnemu násiliu sú vystavené aj osoby z LGBTI komunity, o 

ktorej fungujú rôzne stereotypy o sexualite a správaní. Navyše, pre ľudí s inou 

sexuálnou orientáciou, či identitou ide pri poradenstve o situáciu „dvojitého odhalenia“ 

– sexuálnej orientácie alebo inej identity a samotného činu sexuálneho násilia (Coxel a 

King, 2002).  

Pre psycho-sociálne poradenské služby by mali platiť nasledovné štandardy (COSAI, 

2012b): 

 Štandardizované vedenie protokolu o poradenstve a prípade, 

 Protokol o uchovávaní a spracovávaní dát, 

 Sprevádzanie a komunikácia s inými službami, 

 Následné kontaktovanie klientiek v období 3 mesiace a rok od incidentu, 

 Hodnotenie služieb klientkami, evalvácia a monitoring, 

 Podpora rodiny a partnerov, 

 Sieťovanie a spolupráca s inými inštitúciami a aktualizovanie kontaktov, 

 Pravidelné vzdelávanie pracovníčiek, 

 Spolupráca s menšinovými organizáciami a vyhľadávacia činnosť 

v komunitách žien so sťaženým prístupom k službám.  

 

4) Dlhodobé psychologické poradenstvo 

V prípade, že sa u ženy, ktorá zažila sexuálne násilie, vyvinula posttraumatická stresová 

porucha so silnými symptómami, je dôležité poskytnúť jej dlhodobejšiu psychoterapiu, 

prípadne farmakoliečbu. Špecializované inštitúcie venujúce sa sexuálnemu násiliu buď 

samotné poskytujú terapeutické služby alebo vedia doporučiť odborníčky z oblasti 

psychoterapie, psychológie alebo psychiatrie. V teoretickej literatúre sa uvádza 

množstvo terapeutických smerov, ktoré sa venujú práci s traumou a to aj v oblasti 

sexuálneho násilia. Ide najmä o psychodynamické terapeutické smery, kognitívno-



 27 

behaviorálnu terapiu, pohybové terapie a terapie zamerané na prácu s telom alebo 

hypnoterapiu (Chomová a Šídová, 2014, Bennice a Resick, 2002). Výskumné štúdie sa 

líšia v odhadovaní efektivity a vhodnosti jednotlivých typov terapií na ženy, ktoré zažili 

sexuálne násilie. V súčasnosti neexistujú dostatočné dôkazy o vyššej efektivite jednej 

z terapeutických metód (Bennice a Resick, 2002). Pri hodnotení kvality psychoterapie 

je tiež nutné vziať do úvahy špecifickosť práce so ženami, ktoré zažili sexuálne násilie. 

V zahraničí, podobne ako na Slovensku, sa skúsenosti so všeobecnými terapeutickými 

a psychiatrickými službami líšia, ich kvalita je nerovnomerná a často chýba špecifické 

chápanie násilia na ženách, či špecializácia na prácu s traumou (Walby et al., 2013).  

Walby et al. (2013) stanovili nasledujúce štandardy pre poskytovateľov 

psychologických, terapeutických a psychiatrických služieb: 

 Citlivosť voči rodovo podmienenému násiliu a holistický prístup k terapii, 

 Špecializácia na prácu s traumou a prípady sexuálneho násilia, 

 Obojstranná komunikácia o odporúčanie služieb s krízovými centrami pre 

prípady sexuálneho násilia, 

 Evalvácia možnosti prístupu k ich službám tak, aby bola zabezpečená včasná a 

akútna intervencia, 

 Vytvorenie postupov a vízie, ako postupovať v prípadoch sexuálneho násilia. 

 

5) Doplnkové služby v oblasti sexuálneho násilia na ženách 

V literatúre sa vyskytujú aj ďalšie príklady služieb, ktoré môžu pomôcť ženám, ktoré 

zažili sexuálne násilie, prípadne ich blízkym. Takýmito službami sú napríklad tréningy 

na zabránenie reviktimizácie spočívajúce v nácviku odhadu rizikových situácií a 

tréning reakcií na ne. Efektivita takýchto tréningov však nie je známa a výskumy sa jej 

zatiaľ nevenovali (Naugle et al., 2002). Tieto tréningy sú do istej miery 

problematizované z hľadiska toho, že posilňujú zodpovednosť žien za svoju ochranu a 

vyhýbanie sa násiliu, čo je v rozpore s princípom, že za sexuálne násilie je vždy 

zodpovedný páchateľ. Ďalší typ služieb sa sústredí na ekonomickú pomoc a 

poradenstvo. Sexuálne násilie môže spôsobiť ženám množstvo zmien v živote (napr. 

nutnosť presťahovať sa, odísť z práce alebo zo školy), čo má vplyv na ich ekonomickú 

situáciu. Navyše, často im môžu vzniknúť dodatočné finančné náklady na terapiu 

následkov traumy. Niektoré inštitúcie venujúce sa pomoci ženám, ktoré zažili sexuálne 

násilie, preto odporúčajú, aby sa pri poskytovaní pomoci, ale aj tvorby verejných politík 

brali do úvahy aj zážitky so sexuálnym násilím a navrhujú napríklad opatrenia na 

ochrannú lehotu v zamestnaní pre ženu, ktorá sa kvôli následkom násilia nemôže plne 

zúčastňovať pracovného procesu, prioritné poskytovanie sociálneho bývania obetiam 

sexuálneho alebo partnerského násilia, zavedenie finančnej kompenzácie od páchateľa 

a, samozrejme, bezplatné služby tak, aby nepredstavovali pre ženu dodatočné finančné 

náklady (Walby et al., 2013). Niektoré organizácie tiež poskytujú poradenské služby 

pre blízkych ženy, ktorá zažila sexuálne násilie, keďže následky násilia pociťujú aj 

oni. Navyše, výskum ukázal, že blízki a priatelia hrajú významnú úlohu 

v uzdravovacom procese ženy a ak žena nemá podporu vo svojom okolí, uzdravovanie 

je výrazne pomalšie (Guerette a Caron, 2007, Campbell et al., 2001). Hedge (2002) 

zase poukázala na dôležitosť spolupráce s partnerom ženy, keďže podľa výskumov sa 

po sexuálnom násilí zhoršuje partnerská komunikácia a vyše polovica partnerských 

vzťahov sa rozpadá. Oporná sociálna sieť ženy má teda tendenciu sa zmenšovať až 

rozpadávať a to práve v čase, keď je najviac potrebná. Mnohé krízové centrá preto 
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pracujú s partnermi a blízkymi žien, ktoré zažili sexuálne násilie, aby týmto problémom 

predišli a partneri sa vedeli adekvátne zapojiť do uzdravovacieho procesu.  

 

6) Modely služieb ženám, ktoré zažili sexuálne násilie 

Teoretická literatúra rozlišuje niekoľko modelov poskytovania služieb ženám, ktoré 

zažili sexuálne násilie. Rozlišuje sa najmä medzi špecializovanými službami 

orientujúcimi sa len na sexuálne násilie a na služby, ktoré sa venujú rôznym typom 

násilia na ženách, pričom sexuálne násilie je len jedným z nich. Vzhľadom k tomu, že 

filozofické východiská a princípy pomoci pri všetkých typoch násilia páchaného na 

ženách sú podobné a vychádzajú z konceptu rodovo podmieneného násilia, je často 

sexuálne násilie na ženách pridružené vo verejných politikách, ale aj v službách pod 

programy proti násiliu páchanému na ženách. Pri porovnávaní neboli nájdené výrazné 

rozdiely v efektivite pomoci špecializovaných zariadení a služieb pre násilie páchané 

na ženách (COSAI, 2012). Walby et al. (2013) dokonca vidí výhody v spojených 

službách v tom, že vedia zachytiť aj prípady sexuálneho násilia v partnerských 

vzťahoch, ktoré sa v centrách špecificky zameraných na sexuálne násilie vyskytujú 

minimálne. Je však nutné zdôrazniť, že aj zariadenia ponúkajúce spojené služby by 

mali mať vytvorené špecifické postupy a štandardy na prácu so ženami, ktoré zažili 

sexuálne násilie.  

Špecializované služby sa ďalej rozlišujú na integrované a koordinované modely. 

V prípade integrovaných služieb je podpora multisektorovej spolupráce zabudovaná 

priamo do poskytovania služieb a žena získa všetky potrebné služby „pod jednou 

strechou“. Walby et al. (2013) odporúčajú práve tento prístup ako ideálny model služieb 

pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie. Integrovaný model služieb zahŕňa všetky 

dôležité inštitúcie spolupracujúce v prípadoch sexuálneho násilia – poradenské, 

zdravotné, forenzné a trestno-právne. Výhodou takýchto centier je nielen centralizácia 

pomoci, ale aj jednotné chápanie sexuálneho násilia a štandardov služieb jednotlivých 

zložiek, rozdelenie zodpovedností podľa špecializácie, ale zároveň úzka vzájomná 

spolupráca. Príkladmi takýchto zariadení sú už vyššie uvedené centrá pri nemocniciach 

(bežné sú vo Veľkej Británii, či v škandinávskych krajinách).  

Minimálne štandardy pre integrované centrum služieb ženám, ktoré zažili sexuálne 

násilie (spracované podľa Walby et al., 2013): 

 Jedno centrum pre 400 000 žien 

 Dostupnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni 

 Práca centra je postavená na ľudsko-právnych a rodových princípoch 

 Zariadenie centra má byť bezpečné, čisté a dostupné a poskytované služby 

rešpektujú súkromie, dôvernosť a dôstojnosť. 

 Centrá spolupracujú s inými poskytovateľmi služieb a inštitúciami. 

 Štandardy a postupy centra sú pravidelne monitorované a vyhodnocované 

multisektorálnou koordinačnou skupinou. 

 Všetky ženy dostanú rovnaký štandard služieb bez ohľadu na kontext násilného 

incidentu a ich sociálne alebo právne postavenie. 

 Poskytovania akejkoľvek služby sa zúčastňujú len tie osoby, ktoré sú pre danú 

službu nevyhnutné, výnimka platí pre osoby, ktoré si žena želá mať pri sebe. 
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 Centrum poskytuje okamžitú profesionálnu krízovú intervenciu a následné 

služby. 

 Centrum poskytuje následnú podporu vrátane sprevádzania počas trestno-

právneho procesu, ak si žena zvolí túto cestu. 

 Centrum poskytuje celkovú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa aj 

emocionálnu podporu, starostlivosť o fyzické, duševné a reprodukčné zdravie, 

bezpečnosť a sociálne služby. 

 Zdravotné vyšetrenie sa zaoberá aj odhadom rizík samopoškodzovacieho 

správania a odhad zraniteľnosti. 

 Centrum poskytuje forenzné vyšetrenie a odber dôkazov, pričom žena 

poskytuje pri každom úkone informovaný súhlas. 

 Forenzné vyšetrovateľky sú adekvátne vyškolené a skúsené a sú podporované 

v ďalšom vzdelávaní. 

 Zdravotné a iné služby by mali poskytovať ženy, všade tam, kde je to možné a 

pokiaľ si žena neželá inú osobu. 

 Forenzné vyšetrenia prebiehajú podľa štandardizovaného protokolu a dôkazy 

sú adekvátne skladované. 

 Odobraté dôkazy a zdravotné záznamy je možné poskytnúť polícii alebo iným 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti len so súhlasom dotknutej ženy. 

 Centrum by malo poskytovať aj následné služby, či už zdravotné alebo 

psychologické, prípadne doporučiť iných kvalitných poskytovateľov služieb. 

 Centrum eviduje a zbiera dáta podľa vopred stanovených postupov, ktoré 

zabezpečujú anonymizáciu dát. 

Pri koordinovanom modeli služieb sa na poskytovaní služieb podieľa samostatne 

viacero inštitúcií, napríklad zdravotnícke zariadenie, mimovládna organizácia, právny 

servis, polícia, avšak ich aktivity sú koordinované prostredníctvom koordinačných 

pracovných skupín a/alebo spoločných tréningov. Cieľmi koordinácie je stanoviť si 

jednotnú definíciu sexuálneho násilia a princípov, podľa ktorých sú služby a intervencie 

poskytované, adresná reakcia na potreby žien a zabránenie sekundárnej viktimizácie, 

monitoring dodržiavania štandardov a diskusia o prípadoch. Členky a členovia 

koordinačnej skupiny sa tiež podieľajú na vzdelávaní, prevencii, komunikácii 

s verejnosťou a vyhľadávaní prípadov v menšinových komunitách alebo v skupinách, 

ktoré služby nevyhľadávajú (Walby et al., 2013, COSAI, 2012b). Miera formalizácie 

takýchto koordinačných skupín je rôzna a tiež sa líši to, kto je hlavným koordinátorom. 

Podľa Walby et al. (2013) fungujú efektívnejšie tie koordinačné skupiny, v ktorých je 

hlavným koordinátorom mimovládna organizácia poskytujúca služby. V týchto 

prípadoch je vyššia pravdepodobnosť, že intervencie budú sústredené na ženu a jej 

potreby a znižuje sa miera sekundárnej viktimizácie. Koordinačné skupiny sú zároveň 

nezávislé od lokálnych politických a personálnych zmien. Nevýhodou sú však často 

nedostatočné ľudské a finančné zdroje v mimovládnych organizáciách určené na 

koordináciu a spoluprácu.  

Napriek tomu, že neboli zistené výrazné rozdiely pri poskytovaní služieb 

v špecializovaných zariadeniach sústrediacich sa výlučne na sexuálne násilie a 

službách, ktoré sa venujú násiliu na ženách všeobecne, trendy v USA, Veľkej Británii 

a severských krajinách smerujú k vytváraniu špecializovaných služieb, či už formou 

integrovaných centier pri zdravotníckych zariadeniach, špecializovaných profesionálok 

zameraných na viac dimenzií pomoci (napríklad zdravotné sestry SANE) alebo rôznych 

formách koordinačného modelu. Hlavnými plusmi špecializovaného prístupu je, že sa 
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žene dostane komplexná pomoc zameraná adresne na jej potreby a to vrátane 

medicínskej a prípadne forenznej (ktorá napríklad nemusí fungovať dostatočne pri 

spojených službách). Ak sú inštitúcie v rámci špecializovaných modelov dobre 

koordinované a ich zástupcovia absolvovali špeciálne vzdelávanie, je riziko 

sekundárnej viktimizácie nižšie.  Z pohľadu žien je najvýhodnejší integrovaný model, 

keďže sa všetky intervencie odohrávajú pod jednou strechou, znižuje sa nutnosť 

opakovane rozprávať o traumatickom incidente a jednotlivé služby na seba plynulo 

nadväzujú. Ich nevýhodou je finančná náročnosť a kvôli efektivite sú výhodné najmä 

vo väčších mestách, kde sa predpokladá vyšší výskyt sexuálneho násilia. V menších 

mestách a v rurálnych oblastiach je zase ideálny buď mobilný model integrovaného 

centra alebo vyškolené zdravotné pracovníčky, ktoré okrem zdravotných a prípadných 

forenzných aspektov poskytujú aj krízové poradenstvo a úzko spolupracujú 

s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré poskytujú nasledovné služby 

(asistencia, právne poradenstvo, psychologické poradenstvo a pod.).  

7) Hodnotenie kvality služieb 

Kvalitné služby pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, by mali vychádzať zo skúseností 

žien a rodových expertiek a mali by do nich byť zahrnuté všetky inštitúcie, ktoré sa 

podieľajú na pomoci ženám, či prevencii sexuálneho násilia. Vyššie sme sa zaoberali 

úlohami lokálnych koalícií a štandardami práce jednotlivých inštitúcií, či oblastí 

podpory. V nasledujúcej kapitole sa zameriame na všeobecné znaky kvalitných služieb 

a minimálne štandardy, ktoré by podľa literatúry mali spĺňať. Základom vzniku 

dobrých služieb a funkčnej multisektorálnej spolupráce je vytvorenie jednotnej vízie a 

programu na predchádzanie sexuálneho násilia na ženách (prípadne ako súčasť širšieho 

programu proti násiliu na ženách). Úlohou takéhoto programu je zadefinovať jednotné 

chápanie sexuálneho násilia na ženách, z ktorého budú vychádzať jednotlivé postupy 

inštitúcií, verejné politiky a zber dát. Zároveň by stanovil kritériá a postupy na 

monitoring a hodnotenie služieb. Program by mal byť výsledkom odbornej diskusie o 

násilí na ženách a využívať rodovo citlivý jazyk a prístup. V ideálnom prípade bol 

proces jeho tvorby participatívny a inkluzívny tak, aby sa v politikách odrážala aj 

citlivosť voči menšinám, či iným kultúrnym aspektom (Walby et al., 2013). V rámci 

snahy, aby služby boli dostupné všetkým ženám bez ohľadu na pôvod, náboženské 

presvedčenie, zamestnanie, sexuálnu orientáciu alebo zdravotný hendikep by sa na 

tvorbe programu a miestnych koordinačných skupinách mali podieľať aj organizácie 

zastupujúce rôzne ženy z menšinových skupín, ktoré môžu priniesť cenné informácie 

pre sprístupnenie a zlepšenie kvality služieb a tiež sa podieľať na vyhľadávacej činnosti 

vo svojich komunitách. Služby pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, by mali mať 

vytvorený komunikačný plán, ako zasiahnuť aj skupiny, ktoré ich služby 

nevyhľadávajú. 

Podľa Rape Crisis Network Europe sú základnými znakmi kvalitných služieb pre ženy 

(Walby et al., 2013):  

 rovnocenná interakcia žena – poskytovateľ služieb,  

 flexibilný prístup, ktorý pomáha žene uvedomiť a realizovať jej potreby,  

 na tvorbe a poskytovaní služieb sa podieľajú ženy s takouto skúsenosťou, 

 služby prispievajú k odbúravaniu mýtov a budovaniu povedomia verejnosti o 

sexuálnom násilí. 

Hlavnými zásadami pri ich poskytovaní by mali byť:  
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 multisektorálna spolupráca,  

 celoživotné vzdelávanie ako predpoklad pre zlepšovanie služieb,  

 jasné protokoly a postupy,  

 zber dát, 

 jasné ohraničenie služieb s obojstranne funkčnými kanálmi pre delegovanie na 

iné služby, 

 kontinuálny monitoring a vyhodnocovanie služieb. 

8) Prekážky pri využívaní služieb a sociálny marketing 

Zahraničná teoretická literatúra sa venuje aj príčinám, pre ktoré ženy nevyužili 

špecializované služby pre obete sexuálneho násilia, napriek tomu, že v danej krajine, či 

komunite fungujú. Podľa výskumov v USA sa na služby obráti približne tretina 

všetkých žien, ktoré zažili sexuálne násilie (napr. Doyle a Thorton, 2002, Ahrens 2006, 

Patterson et al., 2009, Campbell et al., 2001). Dôvody, pre ktoré ženy nevyhľadávajú 

služby, sú rôzne. V niektorých prípadoch majú ženy strach z násilníka, najmä ak ide o 

človeka, s ktorým následne prichádzajú do kontaktu alebo z reakcií okolia. U iných žien 

je snaha o individuálne vyrovnávanie sa s traumou súčasťou psychologických 

obranných a vyrovnávacích mechanizmov. Ženám môžu brániť obrátiť sa na služby 

silné emócie ako hanba alebo sebaobviňovanie. Častou reakciou je tiež popieranie a 

potlačenie traumatického zážitku. Ženy sa s incidentom môžu vyrovnávať aj tak, že sa 

snažia o normálny život bez ohľadu na to, čo sa im stalo. Mnohé z týchto reakcií sú 

funkčnými vyrovnávacími mechanizmami, keďže jedným zo štádií uzdravovania sa so 

sexuálneho násilia je aj získanie opätovnej kontroly nad vlastným životom (Patterson 

et al., 2009). Ďalšou skupinou dôvodov, pre ktoré sa ženy neobrátili na služby, sú 

nedostatočné informácie o existujúcich službách a podmienkach ich poskytovania. 

Ženy v týchto situáciách neverili, že im systém môže pomôcť, obávali sa, že ich vystaví 

len ďalšiemu stresu a poníženiu, prípadne mali obavy z vyvolávania bolestivých 

spomienok. Ďalšie sa obávali, že vyhľadanie poradenských služieb je automaticky 

spojené s povinnosťou ohlásiť prípad na polícii (Ahrens 2006, Patterson et al., 2009). 

Bežnou príčinou nevyužívania služieb sú tiež pretrvávajúce mýty o sexuálnom násilí – 

ženy majú strach, že ich skúsenosti neuveria alebo, že bude bagatelizovaná, pretože 

nespĺňa podmienky „skutočného znásilnenia“. V niektorých prípadoch si ženy mysleli, 

že incident, ktorí zažili, ich nedostatočne kvalifikuje na využívanie služieb, keďže tie 

boli, podľa nich, určené len pre vážne prípady znásilnenia (prítomnosť zranení, 

fyzického zápasu a pod.) (Ibid.).   

Ako vidieť, dôvody, pre ktoré sa ženy rozhodnú nevyhľadať služby sú rôznorodé. 

Mnohé prekážky však súvisia s poskytovaním služieb a ich komunikáciou smerom na 

verejnosť ako aj s mýtmi o sexuálnom násilí. V týchto prípadoch je na poskytovateľoch 

služieb, aby odstránili pomyselné bariéry, ktoré ženy môžu mať, a pri inzerovaní a 

predstavovaní svojich služieb zdôrazňovali tie zásady poskytovania, ktoré slúžia na 

zníženie strachu žien zo sekundárnej viktimizácie, napríklad zachovanie dôvernosti, 

poskytovanie služieb pri akýchkoľvek prípadoch sexuálneho násilia bez ohľadu na 

situáciu, vzťah k páchateľovi alebo dobu od incidentu. Patterson et al. (2009) uvádzajú 

niekoľko príkladov, v ktorých bol poskytovateľmi služieb využitý tzv. sociálny 

marketing. Napríklad, pre zníženie miery ostrakizácie žien, ktoré zažili sexuálne 

násilie, v ortodoxných židovských komunitách zapojili poskytovatelia služieb do 

propagácie náboženských lídrov, ktorí pomáhali izolovanosť žien odstraňovať. Tento 

príklad môže slúžiť aj pre prácu s inými komunitami, kde môžu komunitné 

pracovníčky, zdravotné asistentky alebo lídri zohrať dôležitú úlohu pri propagácii 
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služieb a osvete o sexuálnom násilí. Iným príkladom využitia sociálneho marketingu je 

zameranie sa práve na tie aspekty služieb, ktoré majú zabezpečiť dôvernosť a prístup 

k službám a poskytovatelia služieb pripravili rôzne letáky, ktoré sa týmto aspektom 

venujú. Po ukončení kampane urobili prieskum medzi vysokoškoláčkami (cieľovou 

skupinou kampane), ktorý potvrdil lepšiu znalosť o službách a tiež väčšiu ochotu využiť 

služby alebo ich odporučiť kamarátkam, ktoré zažili násilie.  

Poskytovatelia služieb ako aj koordinačné skupiny venujúce sa sexuálnemu násiliu by 

sa tiež mali zapájať do zvyšovania povedomia o sexuálnom násilí vo verejnosti a 

odstraňovania mýtov o ňom. Okrem klasických nástrojov sociálneho marketingu ako 

sú vzdelávacie aktivity v komunitách a na školách, či mediálne kampane je v súčasnej 

dobe nutné využívať aj internet a nové sociálne médiá. Príkladom úspešnej kampane 

na internete je švédska inciatíva #hovormeotom, ktorá zaznamenala pozitívne ohlasy 

nielen vo Švédsku, ale v celej Európe. Sociálna kampaň bola reakciou na ohlasy na 

prípad obvinenia Juliana Assangeho so sexuálneho násilia.  

Príklad dobrej praxe 

Iniciatíva #hovormeotom začala jedným postom na twitteri, ktorý reagoval na ohlasy o 

nezákonnom obvinení Juliana Assangeho. Neskôr sa k nej pridalo 20 renomovaných 

novinárov, novináriek, blogerov a blogeriek, ktorí pod týmto spoločným „hashtagom“ 

publikovalo posty na sociálnych sieťach, blogoch, ale aj synchronizované články 

v renomovaných celonárodných mediách. Cieľom kampane bolo upozorniť na hranice 

medzi konsensuálnym sexuálnym stykom a sexuálnym násilím, vrátane „šedých zón“, 

ktoré nezodpovedajú klasickému scenáru znásilnenia, ale napriek tomu spadajú pod 

definíciu sexuálneho násilia. Kampaň vyvolala silnú verejnú diskusiu o konsenze a 

násilí, vyvolala publikovanie mnohých osobných skúseností so sexuálnym násilím. 

Kampani sa úspešne podarilo upozorniť na fakt, že mnoho prípadov sexuálneho násilia 

nezodpovedá tomu, ako je znásilnenie a sexuálne násilie stereotypne zobrazované 

v médiách a vo verejnej diskusii. Neskôr sa ku kampani pridala aj televízia, ďalšie 

mediálne články, divadelné hry a kniha sumarizujúca najzaujímavejšie príbehy a 

príspevky do diskusie. Najdôležitejším momentom pre úspech kampane bolo však jej 

úspešné šírenie na internete a zdieľanie užívateľkami a užívateľmi. Kampaň 

reflektovala fakt, že tradičné médiá už nie sú jediným priestorom, kde sa formuje 

verejná diskusia a dokázala, že sociálne siete sú schopné priniesť nové témy a 

ovplyvniť aj priebeh diskusie v tradičných médiách. (Spracované podľa Strid vo Walby 

et al., 2013) 

Cieľom kapitoly o zahraničných skúsenostiach so službami bolo poukázať na 

komplexnosť služieb, potrebu multi-sektorovej spolupráce a koordinácie. V priebehu 

kapitoly sme sa tiež venovali štandardom kvality jednotlivých služieb a priniesli 

zaujímavé príklady dobrej praxe. V závere upozorňujeme, že samotné etablovanie 

služieb nestačí, ale pre ich úspešné využívanie, špeciálne v kontexte vysokej 

stigmatizácie témy sexuálneho násilia ako je tomu na Slovensku, je veľmi dôležité 

inicovať verejnú diskusiu, pracovať s mýtmi o sexuálnom násilí a propagovať služby 

tak, aby boli zdôraznené tie aspekty služieb, ktoré sú postavené na fakte, že žena a jej 

rozhodnutia stoja vždy v centre akejkoľvek intervencie. Verejná diskusia, kampane a 

propagácia služieb by sa mali zameriavať na rôzne komunikačné kanály a cieľové 

skupiny, aby oslovili aj ženy, ktoré môžu mať nedôveru k službám, sociálnemu 

systému alebo u nich môžu fungovať kultúrne a sociálne bariéry.  
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II. SITUÁCIA NA SLOVENSKU  

OBETE SEXUÁLNEHO NÁSILIA A ZNÁSILNENIA 

V REPREZENTATÍVNYCH VÝSKUMOCH REALIZOVANÝCH NA 

ÚZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

Sexuálne násilie patrí k druhom kriminality s najväčšou latenciou, preto sa v snahách 

odhadnúť jeho reálny výskyt nemožno opierať o oficiálne policajné štatistiky. Obete 

tohto typu násilia sa so svojou skúsenosťou často veľmi nerady niekomu zdôverujú 

a v prípade polície zažívajú obavy z priebehu vyšetrovania prípadu. Výsledkom snahy 

priblížiť sa aspoň o krok vpred k skutočným údajom o výskyte tohto javu, je realizácia 

viktimologických výskumov. Pri ich realizácii sa vedci snažia navrhnúť také metodiky, 

aby minimalizovali negatívne pocity obetí z komunikovania citlivých tém, avšak aj 

tieto metodiky majú svoje limity a zábrany tejto kategórie respondentov nedokážu 

úplne eliminovať. Napriek tomu tieto výskumy predstavujú cenný zdroj údajov, ktorý 

navyše nepodlieha zmenám v politike registrovania kriminality tak, ako sa to môže diať 

pri policajných štatistikách. V Slovenskej republike sa v ostatných rokoch realizovalo 

niekoľko viktimologických výskumov, ktoré sa tematicky venovali aj problematike 

sexuálneho násilia páchaného na ženách a výskum prevalencia násilia páchaného na 

deťoch, ktorý obsahoval aj tému sexuálneho násilia. Od roku 2007 pravidelne prebieha 

Výskum obetí kriminality na Slovensku realizovaný Paneurópskou vysokou školou 

a s podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality, v rokoch 2002 a 2008 realizoval 

Inštitút pre výskum práce a rodiny Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien 

s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, v roku 2012 realizovala Európska 

agentúra pre ľudské práva (FRA) prieskum rodovo podmieneného násilia páchaného 

na ženách, a od roku 2013 na Paneurópskej vysokej škole prebieha Monitoring latentnej 

kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku, v rámci ktorého bol uskutočnený 

prvý zber údajov v roku 2014. Inštitút pre výskum práce a rodiny realizoval v roku 

2013 výskum prevalencie násilia páchaného na deťoch7, ktorý tiež poukázal na to, že 

dievčatá sú vo výrazne väčšej miere vystavené riziku sexuáneho násilia ako chlapci. 

Zatiaľ čo v celkovej skúmanej vzorke detí bolo sexuálnemu násiliu vystavených 7% 

z nich, u dievčat išlo o 11%. Výskyt všetkých skúmaných foriem sexuálneho násilia 

bol výrazne vyšší u dievčat, najvýraznejšie rozdiely však boli u dotykových foriem 

násilia. Ako je vidieť, riziko sexuálneho násilia hrozí už v detskom veku najmä 

dievčatám. V nasledujúcom prehľade prinášame základné zistenia8 z horeuvedených 

výskumov relevantné k problematike sexuálneho násilia páchaného na ženách. 

Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike a Monitoring latentnej 

kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku  

V Slovenskej republike sa už v minulosti realizovali výskumy obetí znásilnenia 

a sexuálneho násilia, a to v rámci celoštátneho Výskumu obetí v Slovenskej republike 

realizovaného na Paneurópskej vysokej škole.9 Údaje získané z týchto výskumov 

poskytujú informácie o obetiach sexuálneho násilia a znásilnenia z viacerých aspektov, 

avšak je potrebné upozorniť, že vzhľadom na metodiku zberu dát, ktorý sa realizoval 

                                                        
7 Prevalencia násilia páchaného na deťoch v Slovenskej republike : Záverečná správa z VÚ č. 2273. / Aut. 
správy Fico, Milan.Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2273. Bratislava : IVPR, 2013. 
8 Od roku 2008 
9 Od roku 2010 s podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality a s podporou Agentúry pre podporu 
výskumu a vývoja (projekt APVV-2752-12 s realizáciou zberu údajov v roku 2014) 

http://proxy.ceit.sk/cgi-webisnt/sh.wis?h2=10&dbn%5Et4000=disso&gizmo%5Et4001=aw-1250&jump%5Et4501=generic&db%5Et4700=gen&lang%5Et4902=SK&name%5Et4903=disso&ctl%5Et4921=GA&thead1%5Et4922=class=tabulka3&battr%5Et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5Et4932=class=intro&metaex%5Et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/disso/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5Et4901=G&h1=1&search=VY=IVPR
http://proxy.ceit.sk/cgi-webisnt/sh.wis?h2=10&dbn%5Et4000=disso&gizmo%5Et4001=aw-1250&jump%5Et4501=generic&db%5Et4700=gen&lang%5Et4902=SK&name%5Et4903=disso&ctl%5Et4921=GA&thead1%5Et4922=class=tabulka3&battr%5Et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5Et4932=class=intro&metaex%5Et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/disso/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5Et4901=G&h1=1&search=RV=2013
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formou terénneho dopytovania – štandardizovaného rozhovoru tvárou v tvár, je 

pravdepodobné, že závažnejšie prípady sexuálneho násilia ostali pri použití tejto 

metodiky neodhalené. Respondenti a respondentky, ktorí sa prieskumov zúčastnili, sa 

navyše vyjadrovali len k incidentom, ktoré zažili maximálne rok pred dopytovaním, 

pričom najmä v prípadoch sexuálneho násilia existuje silný predpoklad, že obete 

nebudú s tak čerstvými traumatickými skúsenosťami do takej miery vyrovnané, že by 

o nich boli ochotné hovoriť s anketármi. Zistený výskyt skúmaných sexuálne 

motivovaných incidentov je teda nutné považovať len za orientačný, pričom 

predpokladáme, že v skutočnosti je niekoľkonásobne vyšší.  

V rámci tejto štúdie uvádzame údaje z uvedených výskumov realizovaných v rokoch 

2010, 2011, 2012 a 2014. Všetky prieskumy boli realizované na vzorke 2000 

respondentov a respondentiek vo veku 15 a viac rokov, reprezentatívnej v premenných 

pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie, veľkosť bydliska a kraj.  

Počas štyroch kôl prieskumu sa vyjadrilo celkovo 72 žien zo všetkých 3911, že sa stali 

obeťou znásilnenia alebo sexuálneho násilia, čo je celkovo 1,84%. Väčšina žien zažila 

sexuálne násilie v sledovanom období raz (58 žien, 80,6%), avšak 8 žien (11,1%) zažilo 

sexuálne násilie v sledovanom období dvakrát a 6 žien (8,3%) viac ako trikrát. Celkovo 

23 žien (31,9%), teda takmer každá tretia, zažili okrem sexuálneho násilia 

v sledovanom období aj fyzické napadnutie.  

Demografické charakteristiky 

Priemerný vek žien, ktoré uviedli, že v sledovaných obdobiach zažili znásilnenie alebo 

sexuálne násilie, je 30,5 roka. Najviac ženských obetí sexuálneho násilia malo 

stredoškolské vzdelanie s maturitou (28 žien, 38,9%). Takmer tretina mala základné 

vzdelanie (21 žien, 29,2%), 16 žien (22,2%) malo stredoškolské vzdelanie bez maturity 

a najmenej obetí sexuálneho násilia malo vysokoškolské vzdelanie (7 žien, 9,7%). 

Najpočetnejšou socio-demografickou kategóriou medzi ženskými obeťami sexuálneho 

násilia boli študentky (20 žien, 27,8%), po nich nasledovali zamestnanci v štátnom 

a verejnom sektore (18 žien, 25%), nezamestnané (17 žien, 23,6%), zamestnané 

v súkromnom sektore (13 žien, 18%), najmenej početnou kategóriou boli podnikateľky, 

živnostníčky a farmárky (2 ženy, 2,8%). Jedna z obetí bola žena v domácnosti a jedna 

na materskej dovolenke.   

Okolnosti incidentov – prítomnosť svedkov, vzťah obete k páchateľovi 

Viac ako tri štvrtiny (82%) skúmaných incidentov sa odohrala bez svedkov, keď boli 

páchateľ a obeť osamote, pričom 54% sa odohralo v uzavretom priestore a 28% na 

otvorenom priestranstve. V 12,5 percentách prípadov sa incident odohral v prítomnosti 

svedka, ktorého obeť poznala a ktorý obeti pomohol. Jeden incident (1,4%) sa odohral 

v prítomnosti známeho obete, ktorý sa jej na mieste nezastal. Päť incidentov sa 

odohralo v prítomnosti cudzích svedkov, pričom v troch prípadoch z nich (4,2%) sa 

svedok obete zastal a v dvoch prípadoch (2,8%) tak neurobil.  

Viac ako štvrtina incidentov bola spáchaná cudzím páchateľom (19 žien, 26,4%), 

dvanásť incidentov (16,7%) spáchali partneri obetí, 15,3% (11 žien) bolo napadnutých 

páchateľom, ktorého poznali z videnia. Celkovo viac ako tretina (25 žien, 34,7%) 

incidentov bolo spáchaných osobami, ktoré patrili do okruhu priateľov, známych, alebo 

iných osôb, s ktorými sa obete stretávali. Najčastejšie išlo o priateľov obete (8 

prípadov, 11,1%), známych (7 prípadov, 9,7%), kolegov (6 prípadov, 8,3%), spolužiaci 
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a susedia boli označení zhodne vždy v dvoch prípadoch (2,8%). Niektoré 

z respondentiek označili ako páchateľa aj inú osobu, než dostali na výber 

v možnostiach, a ako páchateľov označili profesora, bývalého manžela, priateľa brata 

obete. V súbore boli zaznamenané dva prípady spolupáchateľstva v kombináciách 

partner + osoba z okruhu priateľov a kolega + páchateľ známy z videnia. Údaje 

znázorňuje graf č. 1. 

 

Graf č. 1 – Vzťah obete sexuálneho násilia k páchateľovi 

 

 

Kontakt obetí s políciou 

Zo všetkých skúmaných incidentov sa obete obrátili na políciu v 24 prípadoch, čo 

predstavuje presne tretinovú ohlásenosť, pričom s postupom polície bolo spokojných 

45,8% žien, ktoré viktimáciu ohlásili. Z dôvodov nespokojnosti prevažuje presvedčenie 

obete, že polícia neurobila dosť pre vyriešenie prípadu (7 žien, 14,6%), štyri obete 

(8,3%) uviedli, že polícia neprejavila záujem o prípad, alebo ich neinformovala 

dostatočne, zhodne po 6,3% (3 ženy) respondentiek uviedlo, že policajti s nimi 

nezaobchádzali slušne resp. ich vypočúvali nešetrne, alebo prišli neskoro. Jedna obeť 

uviedla ako dôvod nespokojnosti, že polícia ju neochránila pred páchateľom.  

Z dôvodov, pre ktoré sa obete sexuálneho násilia rozhodli kontaktovať políciu, 

prevažovalo želanie, aby bol páchateľ potrestaný (14 žien, 58,3%), nasledovala potreba 

zabrániť opakovaniu viktimácie (13 žien, 54,2%), alebo obeť potrebovala, aby jej 

niekto pomohol (7 prípadov, 29,2%). 

Z dôvodov, ktoré obete sexuálneho násilia od kontaktovania polície odradili, 

prevažoval strach z pomsty páchateľa (23 žien, 47,9%), nasledovali obavy z nešetrného 

vypočúvania a presvedčenie, že polícia by s prípadom nič neurobila (nebol tak vážny, 
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nedostatok dôkazov) zhodne v 16 prípadoch (33,3%) a v deviatich prípadoch (18,8%) 

si obeť situáciu vyriešila sama, nakoľko poznala páchateľa.10 

Postviktimačné symptómy 

V rámci prieskumu sa obete znásilnenia a sexuálneho násilia vyjadrovali aj k otázke, či 

zažívali niektoré z predloženého zoznamu vybraných postviktimačných symptómov. 

Respondentky mali možnosť označiť viac odpovedí, preto súčet ich podielov prevyšuje 

100%. Najčastejšie sa u obetí vyskytoval pocit strachu a obavy z opakovania 

viktimácie (64%), nasledovali vnucujúce sa myšlienky týkajúce sa incidentu (37,5%), 

poruchy spánku (36%), neprimerané úľakové reakcie (29%), nervozita a podráždenosť 

(28%) a problémy so sústredením (15,3%). Päť obetí (7%) uviedlo, že nezažívali žiadne 

ťažkosti. Jedna z obetí uviedla, že sa bojí večer chodiť von.   

Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na 

ženách (VAW) na Slovensku11 

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizoval v rokoch 2002 a 2008 reprezentatívny 

výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách na Slovensku, v rámci 

ktorého získal údaje od 827 respondentiek vo veku 18 – 65 rokov. Z dopytovania z roku 

2008 vyplynulo, že s mimopartnerským sexuálnym násilím malo počas života 

skúsenosť 29,8% žien, teda takmer každá tretia. Skúsenosť s partnerským sexuálnym 

násilím zo strany súčasného partnera v dopytovaní v roku 2008 deklarovalo 8,6% žien, 

zo strany bývalého partnera zažilo sexuálne násilie 25,7% žien, ktoré v čase 

dopytovania, resp. v minulosti partnera mali.  

Z hľadiska druhu sexuálneho násilia, ktoré bolo na ženách páchané, malo 9,9% žien 

skúsenosť s nútením k sexu, resp. pokúšaniu sa o sexuálny styk zvalením na zem, 

zatlačením do kúta a podobne a 2,1% žien zažilo znásilnenie, resp. vynútený sexuálny 

styk.  

Výskum FRA – European Union Agency for Fundamental Rights  

Agentúra Európskej únie pre ľudské práva realizovala v roku 2012 prieskum rodovo 

podmieneného násilia páchaného na ženách, na výskumnej vzorke 42 000 

respondentiek v rámci Európskej únie. Respondentky vo veku 18 – 74 rokov sa 

vyjadrovali k otázkam týkajúcim sa ich skúseností so skúmanými typmi rodovo 

podmieneného násilia počas sledovaného obdobia 12 mesiacov pred dopytovaním, 

a tiež ich skúseností s týmto typom násilia od ich 15 rokov veku. Údaje uvedené nižšie 

pochádzajú z databázy FRA gender-based violence against women survey dataset, 

2012. V rámci Slovenskej republiky mali za 12-mesačné obdobie pred dopytovaním 

skúsenosť so sexuálnym násilím 3% respondentiek, pričom priemer EÚ bol 2%. Za 

obdobie od 15 rokov veku mali takúto skúsenosť až 4% opýtaných žien, čo je menej 

ako priemer EÚ, ktorý predstavuje 6%. Nevzťahové sexuálne násilie zažilo za 

ostatných 12 mesiacov pred dopytovaním 1% respondentiek (čo je rovnako ako priemer 

                                                        
10 Respondentky mali možnosť zvoliť viac odpovedí, preto súčet ich podielov prevyšuje 100%.  

 
11 Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchanom na ženách (VAW) na Slovensku: 
Representative Research on Prevalence and Experience of Women with Violence against Women (VAW) in 
Slovakia. / Aut. správy Bodnárová, Bernardína; Filadelfiová, Jarmila; Holubová, Barbora, Inštitút pre výskum 
práce a rodiny, Bratislava. - 2224. Bratislava: IVPR, 2008. - 214 s. 

http://proxy.ceit.sk/cgi-webisnt/sh.wis?h2=10&dbn%5et4000=disso&gizmo%5et4001=aw-1250&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=SK&name%5et4903=disso&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=class=tabulka3&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/disso/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=VY=IVPR
http://proxy.ceit.sk/cgi-webisnt/sh.wis?h2=10&dbn%5et4000=disso&gizmo%5et4001=aw-1250&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=SK&name%5et4903=disso&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=class=tabulka3&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/disso/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=RV=2008
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EÚ), za obdobie od 15 rokov veku zažili nepartnerské sexuálne násilie 4% 

respondentiek, čo je o 2% menej ako priemer EÚ. 

 

Demografické charakteristiky 

Najvyšší výskyt (2%) viktimácie nevzťahovým sexuálnym násilím na Slovensku bol 

zaznamenaný v kategórii respondentiek vo veku 18 – 29 rokov, vo vekových 

kategóriách 30 – 39 rokov, 40 – 49 rokov a 50 - 59 rokov bol zaznamenaný výskyt 

skúsenosti so sexuálnym násilím za ostatných 12 mesiacov pred dopytovaním zhodne 

vždy u 1 % respondentiek. Vo vekovej kategórii 60 a viac rokov bola  viktimácia 

sexuálnym násilím v tom istom sledovanom období v hodnote 0%. Nevzťahové 

sexuálne násilie od 15 rokov veku zažili respondentky vo vekových kategóriách 18 – 

29, 30 – 39, 40 – 49 a 50 – 59 rokov v miere 4 – 5%, vo vekovej kategórii 60 a viac 

rokov je výskyt viktimácie týmto typom násilia mierne nižší a dosahuje 3%.    

Respondentky so základným vzdelaním mali skúsenosť so sexuálnym násilím 12 

mesiacov pred dopytovaním v 1 percente prípadov, respondentky so stredoškolským 

vzdelaním v dvoch percentách. Spomedzi vysokoškolských žien sa v sledovanom 

období neobjavil ani jeden prípad sexuálneho násilia. V období od 15 rokov veku mali 

skúsenosť s nevzťahovým sexuálnym násilím 3% respondentiek so základným 

vzdelaním, 5% respondentiek so stredoškolským vzdelaním a a 2% respondentiek 

s vysokoškolským vzdelaním.  

V priebehu 12 mesiacov pred dopytovaním zažili nevzťahové sexuálne násilie zhodne 

po 4 % študentiek aj nezamestnaných žien a zhodne po 1% zamestnaných žien 

a dôchodkýň. V kategórii žien pracujúcich doma nebola v uvedenom sledovanom 

období zistená takáto skúsenosť.  

Kontakt obetí s políciou a organizáciami na pomoc obetiam 

Vo výskume FRA boli v rámci dopytovania získané údaje aj o vyhľadaní pomoci 

obeťami, o postviktimačných následkoch a potrebách obetí, ktoré neboli naplnené. Ide 

však o údaje, kde nie je možné rozlíšiť, či sa vzťahujú na sexuálne, alebo fyzické 

násilie. Napriek tomu považujeme tieto údaje za hodnotné z hľadiska posúdenia potrieb 

obetí a preto si ich dovolíme citovať.  

Obete nepartnerského fyzického alebo sexuálneho násilia vyhľadali najčastejšie pomoc 

zdravotníckeho zariadenia iného ako nemocničného (14%), polície (12%), nemocnice 

(9%), cirkevnej organizácie (6%) a právne služby (5%). Zriedkavo vyhľadali sociálne 

služby (3%) a zhodne po 1% organizácie na pomoc obetiam, ženské útulky a iné služby. 

Spokojnosť žien s poskytnutými službami v zariadeniach a organizáciách, ktoré 

vyhľadali, bola podľa zistení prieskumu vždy nadpolovičná. Najvyššiu mieru 

spokojnosti, až 100%, udávali ženy, ktoré vyhľadali pomoc ženských útulkov, 

cirkevných organizácií, organizácií na pomoc obetiam a iných organizácií. 86-

percentná spokojnosť bola zaznamenaná u žien, ktoré vyhľadali sociálne služby a tri 

štvrtiny žien boli spokojné po návšteve zdravotníckeho zariadenia iného ako 

nemocničného. So službami nemocnice bolo spokojných 69% žien a s políciou 

a právnymi službami zhodne 57% obetí nevzťahového násilia.  

Z dôvodov, ktoré odradili obete nevzťahového násilia (nielen sexuálneho) od 

kontaktovania polície, prevažuje presvedčenie obete, že situácia nebola tak vážna 
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(33%), alebo si obeť situáciu vyriešila sama, prípadne v kruhu rodiny alebo sa zdôverila 

priateľovi (31%). Zhodne v 13% prípadov sa obete domnievali, že polícia by 

s prípadom nič neurobila, alebo sa obávali pomsty páchateľa. Hanba bránila obetiam 

kontaktovať políciu v 9% prípadov, zhodne v 8% prípadov si obeť myslela, že polícia 

nebude môcť s prípadom nič urobiť alebo si obeť chcela nechať záležitosť pre seba 

a nechcela sa nikomu zdôverovať. Obete sa zdráhali kontaktovať políciu aj z dôvodu 

obavy, že by im nikto neveril (7%), alebo si mysleli, že to, čo sa stalo, bola ich chyba, 

(6%), 3% obetí boli odhovorené niekým iným, hoci ohlásenie zvažovali. 5% 

respondentiek nechcelo páchateľovi spôsobiť problémy s políciou alebo jeho 

uväznenie, taktiež 5% vyhľadalo pomoc inde než na polícii. 3% obetí uviedli, že boli 

príliš emocionálne otrasené na to, aby volali políciu. Jedno percento obetí 

nevzťahového násilia uviedlo, že políciu privolal niekto iný alebo prišla sama od seba. 

Dôvody, pre ktoré sa obete nevzťahového (nielen sexuálneho) násilia neobrátili na 

organizácie pomoci obetiam, boli rôzne, no najčastejšie si obeť problém vyriešila sama 

alebo v rámci rodiny, alebo sa zdôverila priateľovi (40%). 36% obetí uviedlo, že 

situácia nebola tak vážna. V 15 percentách prípadov obete neverili, že by im niekto 

dokázal pomôcť. 12% obetí malo obavy z pomsty páchateľa, zhodne 7% obetí sa 

hanbilo vyhľadať pomoc, alebo nevedeli, kde ju hľadať. 6% nechcelo, aby o ich 

probléme niekto vedel a tajili ho. V troch a menej percentách prípadov sa vyskytovali 

nasledujúce dôvody nekontaktovania organizácií na pomoc obetiam:  služby boli príliš 

ďaleko alebo si ich obeť nemohla dovoliť, obeť niekto odhovoril, obeť bola príliš 

emocionálne otrasená, obavy z nedôvery, sebaobviňovanie obete, strach zo strápnenia, 

žiadne služby neboli k dispozícii. Údaje znázorňuje graf č. 2. 

Graf č. 2 – Dôvody nevyhľadania organizácií na pomoc obetiam 

 

Zo špecifickej situácie, akú zažívajú obete násilia, vyplývajú aj špecifické potreby, 

ktoré takéto obete pociťujú. Z údajov prieskumu FRA vyplynuli viaceré okruhy 

potrieb, ktoré obete nevzťahového násilia (nielen sexuálneho) považovali za 
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Dôvody nekontaktovania organizácií na pomoc 
obetiam
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nenaplnené. Najčastejšie išlo o potrebu s niekým sa porozprávať, o potrebu morálnej 

podpory (24%), praktickú pomoc (20%), informácie o bezpečnosti a prevencii 

kriminality (14%). 11% obetí cítilo potrebu ochrany pred ďalšou viktimáciou, ktorú 

považovali za nenaplnenú. Zhodne po 6% respondentiek uviedlo, že im chýbala pomoc 

pri oznamovaní polícii a jednaní s ňou a tiež informácie od polície. Zhodne 4% 

respondentiek by privítali lekársku pomoc a pomoc s náhradou škody alebo poistením. 

Finančná pomoc chýbala jednému percentu obetí nevzťahového násilia. 40% 

respondentiek nezvolilo žiadnu z odpovedí, alebo im žiadne služby nechýbali. Údaje 

znázorňuje graf č. 3. 

Graf č. 3 – Nenaplnené potreby obetí sexuálneho násilia 

 

Postviktimačné následky pociťované obeťami 

Obete nevzťahového násilia sa tiež vyjadrovali k otázke, aké pociťovali dlhodobé 

následky viktimácie. Najčastejšou odpoveďou bol pocit zraniteľnosti, ktorý uviedlo až 

39% obetí. Takmer každá štvrtá pociťovala úzkosť (23%). Zhodne po 15% pociťovali 

obete stratu sebadôvery a poruchy spánku. 12% obetí pociťovalo zhodne záchvaty 

paniky a depresie. 9% respondentiek malo problémy so sústredením a 8% pociťovalo 

ťažkosti v partnerských vzťahoch. 8% respondentiek pociťovalo iné, bližšie 

nešpecifikované následky.    

TRESTNO-PRÁVNA ÚPRAVA ZNÁSILNEIA A SEXUÁLNEHO 

NÁSILIA V SR 12 
 

V Slovenskej republike doteraz nebola prijatá špeciálna právna úprava týkajúca sa 

sexuálneho násilia a v súčasnosti sa využíva iba právna úprave obsiahnutá v Trestnom 

zákone. Prípady násilia, pokiaľ dosiahnu intenzitu trestného činu, napĺňajú skutkovú 

podstatu niektorého z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej 

dôstojnosti, proti rodine a mládeži a ďalšie. Slovenská republika však podniká kroky 

                                                        
12Spracované podľa: Kol. autorov. : Trestný zákon s rozsiahlym komentárom. Nová 

práca 2009 
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na prijatie samostatného zákona, ktorý by upravoval problematiku násilia. 

Definícia znásilnenia a sexuálneho násilia je definovaná v druhej hlave Trestného 

zákona vrámci trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, konkrétne druhého 

dielu: „Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti“. Znásilnenie je zvlášť závažný trestný 

čin. Skutkovou podstatou trestných činov znásilnenia a sexuálneho násilia je chránené 

právo človeka na slobodné rozhodnutie o svojom pohlavnom  živote. Obeťou trestného 

činu znásilnenia a sexuálneho násilia môže byť akákoľvek ľudská bytosť nezávisle na 

pohlaví alebo veku. Zodpovedným páchateľom je podľa Trestného zákona (ďalej len: 

„TZ“.) osoba od 14 roku veku a u trestného činu sexuálneho zneužívania (§201 TZ) od 

15 roku veku páchateľa. Mladistvý mladší ako 15 rokov, ak v čase spáchania trestného 

činu nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať 

jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za čin trestne zodpovedný 

(ustanovenie zákona č. 300/2005 Z.z. v § 95 ods. 1 TZ). Trestné právo v porovnaní s 

priestupkovým právom nahliada na násilie jednak z pohľadu vzniknutej ujmy, kedy 

stíha skutky, pri ktorých dochádza k ublíženiu na zdraví a na druhej strane postihuje aj 

skutky menšej intenzity, ale ktorých ujma z dôvodu najmä dlhodobého konania 

spôsobuje psychické či fyzické utrpenie. 

Definícia znásilnenia 

§ 199 Znásilnenie 

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto 

na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať 

rokov. 

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania, 

b) na chránenej osobe, 

c) z osobitného motívu, alebo 

d) na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. 

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví. 

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním smrť, alebo 

b) za krízovej situácie. 

 

Ustanovenie znásilnenia chráni dôstojnosť ženy a jej právo slobodne sa rozhodovať o 

svojom sexuálnom živote. Predmetom útoku je osoba, bez ohľadu na vek, duševnú 

a fyzickú vyspelosť, povesť, spôsob života a bez ohľadu na to, či ide o osobu pohlavne 

nedotknutú. V zmysle tohto ustanovenia sa za násilie považuje použitie fyzickej sily zo 

strany páchateľa za účelom prekonania alebo zamedzenia vážne mieneného odporu 

ženy a dosiahnutie súlože proti jej vôli, avšak intenzita násilia nerozhoduje. Vážne 

mienený odpor ženy voči súloži v zmysle §199 TZ možno vyvodzovať najmä z takého 

jej fyzického konania (napr. pokus o útek, rázne bránenie sa – hmaty, chvaty, údery, 

kopy, či iné prejavy sebaobrany namierené proti osobe útočníka) alebo emocionálneho 

prejavu (napr. zúfalý plač, krik a pod. - teda prejavy manifestujúce negatívne emócie), 

ktorými napadnutá žena nepochybným spôsobom prejavuje svoju nevôľu k 

pohlavnému styku a ktorými sa snaží zabrániť konaniu útočníka. Nedostatok prejavu 

odporu, v prípade keď tento prejavený mohol byť, oslabuje možnosť jeho posúdenia 

ako vážne mieneného. Existenciu odporu však nemožno vylúčiť v tých prípadoch, keď 
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k jeho náležitému prejaveniu nedôjde len v dôsledku napr. emočného šoku, afektu 

strachu, preľaknutia alebo preto, že útočník nedovolil napadnutej žene žiaden odpor 

prejaviť. (Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 9.3.2010- 

5/2010).  

Súložou sa pre účely Trestného zákona rozumie spojenie pohlavných orgánov muža a 

ženy tak, aby došlo aspoň k čiastočnému zasunutiu údu muža do pošvy ženy, tým je 

trestný čin dokonaný a je klasifikovaný ako znásilnenie. V prípade, ak je znásilnenou 

panna, nevyžaduje sa, aby u nej bola porušená panenská blana. Trestný zákon sa vo 

vysvetlivkách a komentároch zmieňuje, že pokiaľ by došlo iba k dotyku pohlavných 

orgánov muža a ženy, jednalo by sa o pokus trestného činu znásilnenia. Donútenie ženy 

k súloži znamená, že páchateľ prekoná odpor ženy alebo že žena podľahne iba preto, 

že nemá inú možnosť resp. upustí od kladenia odporu pre úplnú beznádejnosť. 

Trestného činu znásilnenia sa môže páchateľ dopustiť aj tým, že zneužije bezbrannosť 

obete. Zneužitie bezbrannosti pre účely Trestného zákona sa rozumie zneužitie takého 

stavu ženy, v ktorom sa nachádza aj bez pričinenia páchateľa a vzhľadom na okolnosti 

nie je schopná prejaviť svoju vôľu vo vzťahu k pohlavnému styku alebo nie je schopná 

klásť odpor napríklad kvôli stavu opilosti, spútania a podobne. Stav bezbrannosti ženy 

môže byť spôsobený aj duševnou poruchou, v dôsledku ktorej žena nechápe zmysel 

páchateľovho konania a nie je schopná posúdiť potrebu odporu proti činu. Trestný 

zákon taktiež definuje, že v prípade, ak muž donúti ženu k súloži s iným mužom, bude 

trestne zodpovedný ako nepriamy páchateľ. 

Skutková podstata trestného činu znásilnenia je daná aj vtedy, ak páchateľ násilím alebo 

hrozbou bezprostredného násilia donúti k súloži manželku alebo k tomu zneužije jej 

bezbrannosť. Toto ustanovenie chráni dôstojnosť ženy v sexuálnej sfére a to každej 

ženy, pretože sa nerozlišuje, o akú ženu ide. 

Ak násilie nesmeruje k vykonaniu súlože, ale k donúteniu ženy k orálnemu styku, 

análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám, ktorých cieľom je uspokojenie 

sexuálnej potreby páchateľa, takéto konanie naplní skutkovú podstatu trestného činu 

sexuálneho násilia. Ak však páchateľ ženu hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy, ktorá 

nie je bezprostredná, núti, aby niečo konala, opomenula alebo trpela, tak čin nie je 

možné posudzovať ako prípravu na súlož, alebo iný sexuálny styk (napr. verbálne 

sexuálne obťažovanie), takéto konanie možno klasifikovať len ako trestný čin 

vydierania. Trestný zákon  definuje, že v prípade hrozby bezprostredného násilia, musí 

ísť o takú hrozbu, z ktorej je jasné, že násilie bude použité okamžite, pokiaľ sa 

napadnutá nepodrobí vôli útočníka. 

Definícia sexuálneho násilia 

§ 200 Sexuálne násilie 

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, 

análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho 

bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania, 

b) na chránenej osobe, 

c) z osobitného motívu, alebo 

d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. 

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví. 
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(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním smrť, alebo 

b) za krízovej situácie. 

 

Sexuálne násilie môžeme definovať ako nedobrovoľný sexuálny kontakt akéhokoľvek 

druhu. Pod pojmom sexuálne násilie rozumieme akúkoľvek situáciu, kedy je jedinec 

nútený podieľať sa na nežiaducich, nebezpečných alebo ponižujúcich sexuálnych 

aktivitách. Násilím sa podľa TZ rozumie použitie fyzickej sily na prekonanie alebo 

zamedzenie kladeného, alebo očakávaného odporu. Násilie spravidla smeruje proti 

vôli. Trestný čin je spáchaný násilím aj vtedy, ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ 

uviedol do stavu bezbrannosti. Násilie i hrozba násilia musí smerovať k donúteniu 

iného k iným sexuálnym praktikám, než je súlož. Za sexuálne násilie sa  považuje 

nútenie k sexuálnym praktikám medzi ktoré patrí orálny alebo análny styk alebo iné 

sexuálne praktiky alebo aktivity zamerané na uspokojenie sexuálnych potrieb, ktoré 

zasahujú do telesnej integrity obete. Hrozba bezprostredného násilia je hrozba, že sa 

násilie ihneď vykoná, čiže tejto hrozby musí byť napadnutému zrejmé, že sa násilie 

vykoná ihneď na mieste. Táto hrozba je spravidla vyjadrená slovne, ale stačí aj 

konkludentné konanie, čo znamená, že konanie je nevýslovené alebo prejavené 

faktickým správaním, respektíve, ak je z neho a z ostatných okolností zrejmé, že sa 

uskutoční ihneď, ak sa napadnutý nepodrobí vôli páchateľa. 

 

MÝTY O SEXUÁLNOM NÁSILÍ NA SLOVENSKU 
 

V ideálnom prípade sa postoje verejnosti k sexuálnemu násiliu zisťujú 

reprezentatívnym prieskumom. Priestor a charakter tohto výskumu však neposkytoval 

možnosť takýto prieskum realizovať. Napriek tomu sme sa rozhodli poukázať na 

niektoré mýty o sexuálnom násilí a znásilnení, ktoré môže mať slovenská verejnosť. 

Ako nástroj sme si zvolili analýzu internetových diskusií pod článkami a blogmi o 

sexuálnom násilí. Uvedomujeme si limity takéhoto prístupu a nenárokujeme si 

zovšeobecniteľnosť záverov na celú verejnosť. Internetové diskusie majú svoje 

špecifiká – obmedzený segment verejnosti, ktorý sa ich zúčastňuje, anonymitu a z nej 

vyplývajúce možné extrémne postoje, ktoré by sa v prieskume neprejavili a podobne. 

Napriek týmto limitom si však myslíme, že tento nástroj nám umožňuje poukázať na 

to, že v povedomí verejnosti fungujú viaceré mýty o sexuálnom násilí a znásilnení a 

tiež poskytuje možnosť zmapovať, o aké mýty ide. Kapitola je založená na analýze 

internetových diskusií pod nasledovnými článkami a blogmi: 

 

 Znásilnená: Keď vytiahol pištoľ, iba som prosila o život (Rozhovor Karola 

Sudora s Daliou Gregorovou, SME, 4.10.2013. Dostupné na: 

http://www.sme.sk/c/6958474/znasilnena-ked-vytiahol-pistol-iba-som-prosila-

o-zivot.html 

 Vina obetí znásilnenia. (Blog Dalie Gregorovej na bolg.sme.sk, 15.10.2013) 

Dostupné na: http://gregorova.blog.sme.sk/c/339739/Vina-obeti-

znasilnenia.html 

 Svet má veľa znásilnených dievčat (Pravda, 6.9.2014) Dostupné na: 

http://debata.pravda.sk/debata/329040-svet-ma-vela-znasilnenych-dievcat/ 

http://www.sme.sk/c/6958474/znasilnena-ked-vytiahol-pistol-iba-som-prosila-o-zivot.html
http://www.sme.sk/c/6958474/znasilnena-ked-vytiahol-pistol-iba-som-prosila-o-zivot.html
http://gregorova.blog.sme.sk/c/339739/Vina-obeti-znasilnenia.html
http://gregorova.blog.sme.sk/c/339739/Vina-obeti-znasilnenia.html
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Pri kategorizácii jednotlivých mýtov sme vychádzali z Burthovej (1991) rozdelenia 

mýtov tak, ako je popísané v teoretickej časti našej výskumnej štúdie. Hlavnými 

kategóriami mýtov sú:  

 Mýty o obeti 

 Mýty o páchateľovi 

 „Nič sa nestalo“ 

 „Túžila po tom“ 

 „Zaslúžila si to“. 

Najpočetnejšou kategóriou mýtov v skúmaných internetových diskusiách bola 

kategória: „Zaslúžila si to.“ V tejto kategórii ide najmä o mýty, ktoré sú založené na 

tom, že žena násilníka provokovala alebo sa správala nezodpovedne a neadekvátne a je 

teda za čin spoluzodpovedná. Príklady mýtov z diskusných reakcií13: 

 

 V určitých kruhoch nastalo zdesenie z pochodu v Košiciach. A tak ako komunisti pri 

sviečkovej manifestácií dávali v tv Angeliku, tak teraz SME ohlupuje čitateľov príbehmi 

o znásilneniach, ktoré ako som sa dočítal znásilnením ani nebolo, pretože slušná žena 

nikdy nepôjde s chlapom pri prvom stretnutí do jeho bytu. To skutočne bola tak naivná? 

Problém je v tom, že ženy sú neuveriteľne naivné. Ako vravel jeden môj kamarát z 

mladosti, uveria všetkému čo im natáraš. Potom to riešia tzv. prerušením života, ktorý 

už ovšem nebude nikdy pokračovať. Ale krajšie to zneje. Pre lepší pocit. Veď si len 

predstavte otázku "Tak čo bola si už zabiť plod ?" A takto iba som to prerušila. 

Spoločnosť nikdy nevyrieši naivitu žien, rovnako ako rozmnožovací pud u mužov. K 

tomu sa podujali náboženstvá, proti ktorým sa tu tak bojuje. 

 

Nikto nema pravo zenu znasilnit, takisto nikto nema pravo MNA olupit, okradnut, ci 

pri prepadnuti dokonca zabit. Ale vzdy sa najdu ludia, ktori to urobia. Ale mozem 

predvidat a minimalizovat riziko. Ak sa budem pravidelne potme, v noci tulat po 

nebezpecnych stvrtiach mesta, tak si koledujem, ze ma niekto chyti a okradne. Lebo 

ponukam lacnu a lahku prilezitost. 

Ked zena urobi to iste, nalahko oblecena sa bude tulat po nociach sama, bude chodit 

s cudzimi ludmi do ich bytu, koleduje si o pruser. Vynadal by som dcere, ktora by sa 

takto spravala 

 

"Zrejme jej ani vo sne neprišlo na um, že to naberie taký smer." - to ako po kebabe s 

cudzím chlapom v taxíku do neznámej časti neznámeho mesta a následne do jeho 

bytu..... jasné, chcel jej ukázať zbierku známok a "pokecať o živote a vôbec". Dať jej 

kávu a koláčik.  

Úprimne ľutujem jej zážitok a prajem jej všetko dobré, no nesúhlasím s tým, že za to 

sčasti nemôže. Ak by moja dcéra urobila takúto hovadinu, tak jej dám taký monolog, 

že by si ho do smrti zapamätala. A nie je to o "zoznamovaní sa", ako napísal niekto 

vyššie. 

  

                                                        
13 Pri kopírovaní reakcií sme neupravovali pravopis ani diakritiku. 
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Ani sa nečudujem Ide na služobnú cestu s vedomím, že tam ide niekoho zbaliť, a veru 

aj zbalí, úplne neznámeho ktorý jej prezradí iba meno. Kto sa rozhodne chodiť po 

tenkom ľade musí vedieť, že sa ten ľad preborí. Ostatné je už o inom. 

 

Pripadá mi to ako výrok "ked som dostal dve zauchá hneď som vedel, že ma idú biť" 

Slečna si mala uvedomiť to čo vie takmer každá. Nechodiť s neznámym sama! Rozhovor 

ukončiť len vo formálnej spoločenskej rovine. Polemizovať tu o násilníkovi či je vinný, 

alebo tolerovať jeho omyl, že ide o radodajnú ženu je nenáležité, pretože on zločincom 

je. 

 
V komentároch je prítomné jasné odsúdenie ženy a jej správania a vyjadrenie názoru, 

že vlastne ani nešlo o znásilnenie, ale že je to len reakcia na správanie sa obete. Väčšina 

diskutérov vyjadruje názor, že je to vina obete, nakoľko bola veľmi neopatrná a podľa 

ich názorov až „hlúpa“ a je to celé len dôsledok jej naivity. Hoci väčšina diskutérov 

nepopiera vinu páchateľa, časť zodpovednosti za násilný čin však pripisujú aj žene ako 

dôsledok jej nesprávneho vyhodnotenia situácie. Tento typ mýtov je v súlade s častými 

príkladmi prevencie proti sexuálnemu násiliu, ktoré vyzývajú ženy k opatrnosti a aby 

sa vyhýbali rizikovým miestam a správaniu. Reakcie tiež poukazujú na možné 

problémy, ktoré môže mať žena, ak sa so svojím traumatickým zážitkom zdôverí 

svojmu okoliu: Ak by moja dcéra urobila takúto hovadinu, tak jej dám taký monolog, 

že by si ho do smrti zapamätala. A nie je to o "zoznamovaní sa", ako napísal niekto 

vyššie alebo Vynadal by som dcere, ktora by sa takto spravala a odôvodňuje obavy žien 

o svojej skúsenosti hovoriť. 

 

S touto kategóriou je spojené aj prepojenie mýtov o obeti zameraných na jej správanie 

a reputáciu a tomu, že žena sexuálne násilie vyvolala „prílišným vyzývavým 

správaním“.  

 

Keby sme isli do extremu a zeny by chodili nahe a hoci aj vecer na diskotekach ... 

kolki chlapi by sa udrzali? 

Chcem tym len povedat ze zeny nemaju zbytocne provokovat!!! Teda toto ma urcite 

vyrazny vplyv aj na znasilnenia alebo ich potencialne riziko. 

 

Nepíšem, že si sama môže za znásilnenie. Hovorím však, že žena mohla takéto niečo 

vyprovokovať, či zvýšiť riziko svojho znásilnenia svojim správaním či oblečením. 

 

"Aj keby žena rovno provokovala, za znásilnenie je vždy zodpovedný páchateľ, nie 

obeť.." 

S tym sa jednoducho neda suhlasit - i ked je znasilnenie pre kazdu zenu jedna z 

najhorsich skusenosti, co opravnuje pani Gregorovu takyto ciastocne alibisticky a 

jednorozmerny vyrok vyslovit ? 

Takisto ako muzi, i zeny maju v niektorych znasilneniach svoj podiel viny. Opakujem: 

v niektorych pripadoch. 

Zeny maju mat takisto vedomie a s tym suvisiacu zodpovednost PREDIST situaciam, 

ktore by mohli viest ku znasileniu. Napr. drzat flirtovanie v norme, nenechat sa zlakat 

pochybnymi muzmi, ktorych nepoznaju...avsak, "ved na party bol velmi mily a stale mi 

nalieval..." Existuju aj zeny, ktore tuzia po pozornosti a...dalej to uz poznate. 

Cize, niektore zeny by sa mali spravat zodpovednejsie -> hovori sa tomu prevencia. 
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Ďalšími početnými príkladmi boli mýty z kategórie: „Veď sa nič nestalo.“ Tento typ 

mýtov zľahčuje prežité násilie a traumu s ním spojenú. V diskusných príspevkoch ide 

najmä o spochybňovanie reálnosti incidentu, reakcií žien, ich okolia, či inštitúcií:  

 

Hlavne tá pasáž vo vlaku mi pripadá dosť nedôveryhodná. Pokiaľ viem, tak dvere na 

vlaku sa za jazdy nedajú otvoriť, sú automaticky blokované až do zastavenia. A takto 

to funguje už desiatky rokov. Takže dramatická scéna s napoly vystrčením z dverí von 

mi pripadá ako vystrihnutá z fantázie dajakej hysterky.!!! 

Taktiež, pokiaľ niekto spí v spacom vozni, tak je štandardom, že sa zvnútra zamkne. 

Nie je to kvôli znásilneniam, ale kvôli krádežiam. Takže je dosť čudné, že pani ktorá 

nemá rada blbých ľudí, nenapadlo niečo také jednoduché ako sa v tom kupé zamknúť. 

Taktiež je čudné, že jej nikto nikdy nič neverí. To by bolo ľahko vysvetliteľné tým, že tí 

ktorí jú poznajú tak vedia, že si notoricky vymýšla srdcervúce scény, ktoré majú 

vzbudiť súcit a pomoc od iných. 

 

každé násilie je odsúdeniahodné...... 

Ale v tom príbehu ktorý tu vypisuje autorka sa mi to zdá mierne nadnesené....... 

ťažko si predstaviť ako v spacom vagone väčšinou plnom si to na chodbe vybavuje 

nejaký sprievodca s cestujúcou........ktorá to nechce........ak by to bolo v kupé ešte si to 

dokážem predstaviť ak by tam bola sama,ale na chodbe dokonca pri otvorených 

dverách.......tak trochu prifarbené...... 

 

ja tomu nechápem. v mojom okolí keby žena povedala, že ju niekto znásilnil, tak by sa 

jej všetci snažili pomôcť. keď čítam tieto príbehy, tak mi na tom príde zvláštne to, že 

VŠETKY postavy (vrátane iných žien) sú negatívne a idú proti hlavnej hrdinke. nechcem 

nikoho obviňovať z klamstva, znásilnenie je vážna vec, ktorú treba potrestať. ale na 

druhej strane sa sám seba pýtam nakoľko sú dôveryhodné príbehy v štýle "každý mi 

robí zle, všetci mi ubližujú". preto sa ani nedivím policajtom keď sú skeptickí - majú 

totiž na stole kopu prípadov, kde žena na muža z pomsty našila niečo, čo sa nestalo 

 

Takže je dosť čudné, že pani ktorá nemá rada blbých ľudí, nenapadlo niečo také 

jednoduché ako sa v tom kupé zamknúť. 

Taktiež je čudné, že jej nikto nikdy nič neverí. To by bolo ľahko vysvetliteľné tým, že tí 

ktorí jú poznajú tak vedia, že si notoricky vymýšla srdcervúce scény, ktoré majú 

vzbudiť súcit a pomoc od iných. 

 

Čo je to sexuálne napadnutie? Ak správa dáva celosvetové údaje tak je to veľmi 

skresľujúce lebo ide o rôzne kultúry a civilizácie. A to už nehovorím o tom do akej mieru 

ide o faktické napadnutia a znásilnenia a nie vybájené podľa zásady čo sa babe chcelo, 

to sa babe snilo. Alebo čisto o pomstu sklamaných a ohrdnutých pomstychtivých žien. 

 

V komentároch je prítomné jasné spochybnenie vierohodnosti výpovede obeti 

a prirovnávanie ku klamstvu. Dokonca sa vyslovuje názor, že celé je to komplot na 

dosiahnutie určitých cieľov „ohrdnutých pomstychtivých žien.“ Diskutéri neprihliadajú 

na ženu ako na obeť ťažkého násilného činu, kedy dochádza k napadnutiu celistvosti 

bytia, ktorá môže mať špecifické, aj emocionálne reakcie na traumu. Stavujú obeť do 

role hysterky a ublíženej.  Rovnako sa argumentuje, že policajti majú veľa falošných 

nahlásených prípadov, ktoré si ženy vymysleli, takže to nič neznamená. Zabúdajú, že 

policajné zložky, ak sa obeť rozhodne nahlásiť čin, disponujú niekoľkými hodinami a 

vypočúvajú obeť, aby zistili, či sa trestný čin stal. Štatistiky tiež dokazujú, že miera 
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falošných obvinení pri sexuálnom násilí nie je vyššia ako u iných trestných činov. 

Ďalším typom mýtu z tejto kategórie je predstava scenára „klasického znásilnenia“. To, 

čo tejto predstave nezodpovedá potom nemôže byť označené ako sexuálne násilie, 

o čom vypovedá aj nasledovný príklad: 

 

podla toho ako opisuju zeny znasilnenie aka je to hroza tak by som uznaval ze dotycna 

bola znasilnena iba v pripade ze ma zlomene obe ruky, bradu a minimalne stredne tazky 

otras mozgu pretoze viem ze napriek vysokej fyzickej prevahe sa to tak lahko ( ze dva 

skrabance na ruke ) urobit neda. 

 

Posledným zmapovaným typom mýtu sú mýty o páchateľovi, ktoré boli relatívne málo 

frekventované:  

 

Čo sa týka tých znásilnených žien je potrebné zvážiť že čo sa považuje za znásilnenie. 

Problém je v tom že tí čo notoricky znásilňujú sú úchyláci a tí patria do väzenia, teda 

je to okrajová skupina ktorá do štatistiky nepatrí. Práve policajti by vám vedeli povedať 

koľko falošných znásilnení pripadá na jedno skutočné znásilnenie.  

 

 Pravda, je aj opačná strana mince. Nemôžem dost dobre súhlasiť s úvodnou vetouj, že 

"Aj keby žena rovno provokovala, zodpovedný je vždy páchateľ, tvrdí DALIA 

GREGOROVÁ". Muži nie sú stroje, ktoré fungujú na A/N.  

 
Mytý o páchateľovi vykresľujú páchateľa ako ojedinelého patologického jedinca, 

ktorých je veľmi málo. Páchateľ by mal byť ľahko rozpoznateľný, nakoľko sa 

prezentujú „patologicky“ teda obeť si môže všimnúť, že tam niečo nesedí. Rovnako sa 

objavil aj mýtus o tom, že muži sú oveľa viac ovplyvňovaní  svojimi sexuálnymi pudmi 

a keď sa muž sexuálne vzruší, je veľmi ťažké, niekedy až nemožné ho zastaviť. 

Neovládnutie sexuálnych tužob či pudov, nemôže byť akceptovateľné ako 

ospravedlnenie za trestný čin akéhokoľvek druhu, najmä znásilnenia. V oboch 

prípadoch mýtov sa bagatelizuje miera sexuálneho násilia, pripisuje sa vina obeti 

a ignoruje fakt, že muži, ktorí znásilnenie páchajú sú často bežní známi znásilnených 

žien.  

 
Ako je vidieť z prezentovaných diskusných príspevkov, v povedomí slovenskej 

verejnosti sa môžu vyskytnúť takmer všetky typy mýtov tak, ako boli identifikované 

v teoretickej literatúre. Najčastejšie mýty pripisujú spoluzodpovednosť za čin ženám, 

či už kvôli neadekvátnemu správaniu, oblečeniu alebo nedostatočnému vyhodnoteniu 

situácie. Potvrdila sa tiež silne vžitá predstava „klasického znásilnenia“, ktorá je do 

veľkej miery podporovaná aj odborným diskurzom, trestno-právnou úpravou 

a spôsobmi prevencie. Ako sa ukázalo, mýty majú negatívny vplyv na možné reakcie 

okolia ženy, ak by sa s traumatickým zážitkom zdôverila, keďže sa môže stretnúť so 

spochybňovaním zážitku, či jeho dopadov, obviňovaním a poukazovaním na to, čo 

spravila zle namiesto podpory. Relatívne pretrvávajúcim mýtom je tiež predstava, že 

ženy si násilie s rôznych dôvodov násilie vymýšľajú. Existenciu mýtov v povedomí 

verejnosti možno pripísať neexistujúcej osvete v oblasti sexuálneho násilia, minimálnej 

verejnej diskusii na túto tému a prevládajúcim rodovým stereotypom a chápaniu 

sexuálneho násilia ako ojedinelého aktu, ktorý postráda hlbšie spoločenské 

a štrukturálne príčiny.  
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KVALITATÍVNY VÝSKUM – SLUŽBY PRE A SKÚSENOSTI ŽIEN SO 

SEXUÁLNYM NÁSILÍM 
 

Nasledujúca kapitola sa zameriava na výsledky výskumu medzi ženami so skúsenosťou 

so sexuálnym násilím a s pomáhajúcimi profesiami, ktoré takéto klientky mali. 

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku sa doteraz nerealizoval podobný výskum, ide 

o exploratívny typ výskumu zameraný na mapovanie potrieb žien, existujúcich služieb, 

identifikáciu nedostatkov služieb a skúseností žien s nimi. Výskum bol realizovaný ako 

kvalitatívny výskum zameraný na hĺbkovú analýzu rozhovorov s cieľom nájsť 

odpovede na nasledujúce výskumné otázky: 

1) Aké sú potreby žien, ktoré zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie? 

2) Aké typy služieb sú potrebné pre ženy, ktoré zažili znásilnenie alebo sexuálne 

násilie?  

3) Čo sú bariéry, ktoré bránia ženám so skúsenosťou znásilnenia alebo sexuálneho 

násilia vyhľadať pomoc a využívať služby?  

4) Aké existujúce služby môžu ženy, ktoré zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie, 

využiť v súčasnosti? Aký typ pomoci sa im dostane? 

5) Aké sú možnosti existujúcich služieb poskytovať špecifickú pomoc pre ženy, ktoré 

zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie? Aké sú ich limity a nedostatky? 

Účastníčky, prípadne účastníci rozhovorov boli rozdelení do dvoch skupín – 

reprezentantky pomáhajúcich profesií, ktoré v súčasnosti prichádzajú do kontaktu so 

ženami, ktoré zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie a ženy s takouto skúsenosťou. 

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku neexistujú špecializované služby pre ženy, ktoré 

prežili sexuálne násilie, hľadali sme organizácie, na ktoré by sa dané ženy mohli 

obrátiť. Identifikovali sme nasledujúce organizácie verejnej a súkromnej sféry – 

poradensko-psychologické služby Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR), 

telefonické linky pomoci, mimovládne organizácie poskytujúce služby ženám 

zažívajúcim násilie (orientujú sa najmä na násilie v partnerských vzťahoch), 

psychoterapeutky a psychoterapeuti pracujúci na komerčnej báze, prípadne v 

psychiatrických nemocniciach. V rámci tejto skupiny bolo realizovaných osem 

pološtruktúrovaných rozhovorov s psychologičkami, psychológom, členkami 

združenia pomáhajúceho ženám so skúsenosťou sexuálneho násilia a jedna fokusová 

skupina s organizáciami poskytujúcimi služby ženám, na ktorých bolo páchané násilie 

a to primárne v partnerských vzťahoch. Rozhovory boli zamerané na zisťovanie toho, 

aké ženy a s akými potrebami sa na tieto profesie obrátili, aké služby im môžu 

poskytnúť a čo by navrhovali na zlepšenie existujúcich služieb. V rozhovoroch sme sa 

tiež zamerali na to, ako si predstaviteľky pomáhajúcich profesií definujú sexuálne 

násilie. V prípade fokusovej skupiny sme zisťovali, či a do akej miery sa organizácie 

venujúce sa pomoci v prípade partnerského násilia stretávajú so ženami, ktoré zažili 

sexuálne násilie mimo partnerského vzťahu, aké služby im vedia poskytnúť, čo 

považujú za špecifiká týchto klientiek, kde vidia najväčšie medzery v poskytovaní 

služieb a ako by navrhovali dané služby riešiť komplexnejšie.  

V prípade skupiny žien, ktoré zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie, sme realizovali 

sedem pološtruktúrovaných rozhovorov zameraných najmä na témy ich priamych 
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skúseností so sexuálnym násilím, následkov, ktoré mali a ako incident ovplyvnil ich 

život, či vyhľadali pomoc, prípadne sa obrátili na políciu a aké boli ich dôvody pre 

vyhľadanie, či nevyhľadanie pomoci. Ďalšia časť otázok sa venovala pomoci zo strany 

okolia, reakciám blízkych a tomu, čo ženy samotné považovali za najpodstatnejšie 

v procese uzdravenia. Dôležitou témou bola aj skúsenosť s poskytnutými službami 

alebo s políciou a návrhy na zlepenie služieb.  

Pri analýze sme vychádzali z faktu, že ženy so skúsenosťou so sexuálnym násilím 

považujeme za rovnocenné expertky ako profesijné skupiny a vo väčšine tém boli obe 

výskumné skupiny analyzované spoločne, pričom primárne skúsenosti žien mali 

prednosť napríklad pri identifikácii následkov a z nich vyplývajúcich potrieb 

a skúseností s políciou a službami. Výnimku tvorí časť o mapovaní existujúcich 

služieb, v rámci ktorých sme vychádzali viac z rozhovorov s profesionálkami 

a fokusovej skupiny a rozhovory žien boli využité najmä pri identifikácii limitov 

služieb a bariér, ktoré ženám bránia v ich vyhľadaní.  

Metodológia 

 

Výskum bol realizovaný prostredníctvom pološtruktúrovaných rozhovorov. Protokoly 

rozhovoru boli vytvorené špeciálne pre profesijné skupiny a skupinu žien, ktoré zažili 

sexuálne násilie. Metóda pološtruktúrovaných rozhovorov bola zvolená preto, že 

poskytuje možnosť vyjadriť sa vlastnými slovami a štýlom (Hendl, 2005), čo nám 

umožnilo zachytiť skúsenosti žien a pomáhajúcich profesií v kontexte a významoch, 

aké vlastnej skúsenosti pripisovali. Ďalšou výhodou pološtruktúrovaného rozhovoru je, 

že napriek tomu, že je stanovený sled tém (otázok), výskumníčky mali možnosť meniť 

poradie otázok a pridávať nové témy podľa toho, ako sa konkrétny rozhovor vyvíjal. 

Rozhovory boli nahrávané. V prípade fokusovej skupiny boli vytvorené témy na 

diskusiu a prostredníctvom moderovanej diskusie boli témy prezentované a rozoberané 

účastníčkami fokusovej skupiny. Metóda diskusie počas fokusovej skupiny môže tiež 

priniesť pridanú hodnotu k získavaniu dát a to možné návrhy riešenia identifikovaných 

problémov pri poskytovaní pomoci ako aj výmenu skúsenosti medzi jednotlivými 

organizáciami, keďže ide o menej spracovaný typ násilia na ženách, než s akým 

každodenne pracujú. Ako taká, mohla mať fokusová skupina prínos nielen pre náš 

výskum, ale aj pre jednotlivé zástupkyne organizácií, čo zodpovedá princípom 

posilňujúceho výskumu, ktorý má pre účastníčky výskumu znamenať tiež možnosť 

rozvíjať znalosti a schopnosti (Perkins and Zimmerman, 1995). 

Rozhovory a diskusia z fokusovej skupiny boli následne výskumníčkami prepísané do 

transkriptov, ktoré boli kódované a analyzované. Hlavnou metódou analýzy dát bola 

kvalitatívna hĺbková, na kontext zameraná analýza. Táto metóda umožňuje získať 

komplexné pochopenie toho, ako jednotlivé problémy zažívali účastníčky výskumu 

(Guba a Lincoln 1994 podľa Ahrens, 2006). Pri kódovaní sme postupovali podľa zásad 

ukotvenej teórie (Strauss and Corbin, 1998). Metóda otvoreného a axiálneho kódovania 

bola zvolená vzhľadom k tomu, že na Slovensku ešte nebol realizovaný podobný 

výskum, preto sme chceli k dátam pristupovať otvorene a vopred ich neštruktúrovať, 

ale nechať kódy “vystúpiť z dát samotných“. Tento postup zároveň zodpovedá metóde 

posilňujúceho výskumu (empowerment research), ktorý vychádza z feministickej 

metodológie a komunitne orientovaného výskumu, v ktorom považujeme za expertky 

naše komunikačné partnerky (najmä ženy, ktoré zažili sexuálne násilie) a nie nás, 

výskumníčky. Prvým krokom analýzy dát bola organizácia prepísaných dát 
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a identifikácia segmentov textu, ktoré sa týkali jednotlivých výskumných otázok. 

Prostredníctvom otvoreného kódovania hlavná výskumníčka okódovala všetky 

rozhovory a jednotlivé výskumníčky kontrolovali kódy rozhovorov, ktoré realizovali 

a prípadné vzniknuté rozpory boli konsenzuálne riešené. Vzniknuté kódy boli neskôr 

zjednocované a zoskupované do väčších kategórií. Každej kategórii bolo pridelené 

meno a definícia. Vzniknuté kategórie boli následne použité na opätovné kódovanie 

rozhovorov. Kódy boli zapísané na okrajoch s vyznačeným segmentom textu, ktorý 

danej kategórii zodpovedal. Kódovanie a kategorizácia využívali induktívne aj 

deduktívne analytické postupy (Miles and Huberman, 1984).  

Riziká a etické otázky 

Výskum sexuálneho násilia páchaného na ženách spĺňa kritéria citlivej výskumnej 

témy, keďže sa dotýka hlboko osobných zážitkov, otázok dominancie a kontroly a 

podstatných životných konceptov ako láska, sexuálna integrita a moc (Fontes, 2004). 

Etické otázky sú preto pri tomto type výskumu ešte dôležitejšie, než pri iných 

sociálnych kvalitatívnych výskumoch. S ohľadom na viaceré etické aspekty sme sa 

rozhodli pre posilňujúci prístup k výskumu, ktorý je tiež v súlade s cieľom našej 

výskumnej štúdie, keďže má viesť k zlepšeniu nastavenia služieb. Podľa Fontes (2004) 

je zmysel výskumu a jeho rámcovanie dôležitým faktorom etiky výskumu a pri rodovo 

podmienenom násilí by sa mal sústrediť na skúmanie podpory, intervencií a prevencie 

tak, aby viedol k zlepšeniu situácie žien, ktoré zažívajú násilie.  Posilňujúci prístup 

(založený na akciu orientovanom a komunitnom výskume) sa snaží nielen o 

identifikovanie rizík a negatívnych aspektov, ale aj silných stránok a namiesto 

obviňovania obetí sa sústredí na sociálne faktory (Perkins a Zimmerman, 1995). Preto 

je základnou premisou nášho výskumu fakt, že za sexuálne násilie nikdy nie je 

zodpovedná žena, ktorá ho zažila, ale jeho páchateľ. Ďalším znakom posilňujúceho 

výskumu je, že participácia na ňom má priniesť účastníčkam benefity vo forme lepšieho 

pochopenia problému a zvyšovania kompetencií, napríklad tým, že majú možnosť 

spoločne s výskumníčkou o probléme rozprávať a analyzovať ho v prípade žien, ktoré 

násilie zažili, a v prípade profesijných skupín je tu možnosť reflektovať prax a jej silné 

a slabé stránky. Lather (podľa Fontes, 2004) na to používa termín katalytická validita, 

čo je miera, do ktorej sú účastníčky výskumu bližšie k pochopeniu sveta, jeho 

usporiadania a  možnej transformácie. Navyše, v súlade s posilňujúcim prístupom a 

inšpirované feministickými prístupmi považujeme účastníčky výskumu za hlavné 

expertky, ktoré sa vyznajú v problematike a našim cieľom je ich názory a skúsenosti 

sprostredkovať a “pretlmočiť”. Preto nepoužívame výrazy ako “opytovaná” alebo 

“respondentka”, ale inšpirujeme sa ukotvenou teóriou a jej termínom “konverzačná 

partnerka”. Základným aspektom nášho výskumu bol teda partnerský prístup, možnosť 

reflexie pre výskumný tím aj konverzačné partnerky, sústredenie sa na spoločenské 

zmeny a zabránenie viktimizácie žien, ktoré zažili násilie.  

V rámci dizajnu výskumu sme sa snažili eliminovať nasledovné potenciálne riziká 

1) Zabránenie viktimizácie žien, ktoré zažili sexuálne násilie 

Výskum násilia páchaného na ženách spadá medzi citlivé výskumné témy, ktoré môžu 

predstavovať riziko pre osoby, ktoré sa výskumu zúčastňujú, vo forme pocitov ako 

hanba, či vina alebo môžu priniesť iné negatívne následky (Lee a Renzetti podľa 

Fontes, 2004). V literatúre je efekt účasti na výskume na ženy, ktoré zažili násilie málo 

skúmaný a objavujú sa príklady pozitívnych aj negatívnych aspektov. Ženy môžu 

vnímať výskum ako traumatický a následne zažívať náhle sa objavujúce  predstavy, 
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poruchy spánku alebo emočný nepokoj (Bergen podľa Fontes, 2004). Naopak, podľa 

niektorých zdrojov môže byť účasť na rozhovore posilňujúcim elementom, napr. žena 

môže vďaka tomu vyhľadať pomoc alebo si lepšie uvedomiť svoju situáciu a spôsob, 

akým ju spracovala (Becker-Blease a Freyd, 2006). Dôležitými faktormi, ako zabrániť 

ďalšej viktimizácii je nastavenie výskumu, citlivosť a empatické počúvanie 

výskumníčiek, ktoré rozhovory realizovali, a ich reakcie na sexuálne násilie. 

Výskumníčky preto absolvovali tréning o sexuálnom násilí, mýtoch o ňom, o 

spracovávaní vlastných predsudkov a reakcií na traumu. Z procesného hľadiska sme 

zaradili nasledovné kroky14: 

 

 Procesný informovaný súhlas – žena poskytla informovaný súhlas ústne 

a kedykoľvek v priebehu rozhovoru ho mohla odvolať, prípadne použiť 

len na časť otázok. V priebehu rozhovoru jej tiež boli poskytnuté body, 

pri ktorých sa mohla rozhodnúť, či pokračovať ďalej, napr. 

“Nasledujúce otázky sa budú týkať opisu incidentu, ktorý ste zažila. 

Chcete pokračovať?” Ani jedna z konverzačných partneriek možnosť 

odvolať súhlas nevyužila.  

 Zabezpečenie atmosféry dôvery a anonymity - možnosť výberu miesta 

rozhovoru, prejsť na menej citlivé otázky v prípade prerušenia a pod. 

 Poskytnutie možnosti reflektovať proces výskumu a pocity pri ňom na 

jeho konci.  

 Informovanie o možnostiach pomoci, ak o ne žena prejaví záujem.  

 

2) Riešenie etických dilem a pocitov výskumníčiek 

Podľa Fontes (2004) výskumníčky zaoberajúce sa témami rodovo podmieneného 

násilia často čelia etickým dilemám v celom procese výskumu a musia sa rozhodovať 

“za pochodu”. Preto je pri tomto type výskumu mimoriadne dôležité správne nastavenie 

a chápanie problému výskumníčkami, ich citlivý prístup, priestor pre reflexiu a spätnú 

väzbu. Výskumníčky tiež môžu byť konfrontované s vlastnými pocitmi bezmocnosti, 

frustrácie a stresu. Snažili sme sa nastaviť výskum tak, aby členky tímu mohli 

kedykoľvek navzájom konzultovať otázky, ktoré im v procese zberu dát vyvstali, a 

spoločne riešiť prípadné etické dilemy a reflektovať vlastné emócie, či predsudky.  

3) Výber pomocou prostredníka v prípade násilia na ženách 

Získavanie prístupu k ženám, ktoré zažili násilie, prostredníctvom špecializovaných 

služieb je pomerne bežným pri výskume násilia páchaného na ženách. Avšak, ako 

konštatuje Fontes (2004), ciele výskumníčiek a poskytovateliek služieb môžu byť 

protichodné. Primárnym cieľom špecializovaných služieb je posilniť ženy, aby vedeli 

robiť informované rozhodnutia o svojom správaní, prístupe a živote. Pre ich 

pracovníčky môže byť zložité presviedčať klientky o účasti na výskume. Navyše, 

pokiaľ sa výskum limituje len na ženy, ktoré sa obrátili na nejaké typy služieb, 

poskytuje výsledky len pre takéto ženy a vynecháva tie, ktoré sa na služby neobrátili 

(Ibid.). V našom výskume sme sa snažili tieto limity obmedziť a nevystavovať 

poskytovateľky služieb dilemám o presviedčaní klientiek. Prostredníkom sa preto stal 

internetový portál a facebooková skupina zamerané na ženy so skúsenosťou sexuálneho 

násilia, ktoré niekoľkokrát inzerovali informáciu o výskume a následne si užívateľky 

týchto sociálnych nástrojov informáciu zdieľali a prípadné konverzačné partnerky 

                                                        
14 Spracované podľa Becker-Blease a Freyd (2006) a Fontes (2004) 
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kontaktovali priamo výskumníčky. Samotné poskytovateľky služieb však priamo 

s nimi nekomunikovali.  

Zber dát 

Zber dát sa realizoval v období marec – jún 2015. Pri dvoch výskumných skupinách 

boli použité odlišné stratégie identifikácie potenciálnych účastníčiek a účastníkov 

výskumu.  

Skupina pomáhajúcich profesií – výber účastníčiek a účastníkov prebiehal metódou 

zámerného výberu, kde hlavnými kritériami bola príslušnosť k profesijným skupinám, 

ktoré poskytujú pomoc ženám, ktoré zažili sexuálne násilie a praktická skúsenosť 

s takýmito klientkami. Na základe vyššie uvedenej identifikácie možných profesijných 

skupín - poradensko-psychologické služby UPSVAR, telefonické linky pomoci, 

mimovládne organizácie poskytujúce služby ženám zažívajúcim násilie, 

psychoterapeutky a psychoterapeuti pracujúci na komerčnej báze, prípadne v 

psychiatrických nemocniciach – boli zástupkyne a zástupcovia jednotlivých vybraných 

profesijných organizácií oslovení a zisťovali sme, nakoľko spĺňajú nami stanovené 

kritériá. Zároveň sme použili metódu “snehovej gule”, kedy nás jednotlivé 

psychologičky a psychológovia odporučili na kolegyne a kolegov, ktorí tiež pracujú so 

ženami, ktoré zažili sexuálne násilie.  

Vybrané profesijné reprezentantky a reprezentanti boli oslovovaní rôznymi stratégiami. 

Pracovníčky a pracovníci poradensko-psychologických služieb UPSVAR boli 

opakovane kontaktovaní prostredníctvom e-mailu s cieľom identifikovať tie 

psychologičky a psychológov, ktorí pracovali s klientkami, ktoré zažili sexuálne násilie 

mimo partnerského vzťahu. Danou metódou sa nám však nepodarilo nájsť jedinú 

zástupkyňu alebo zástupcu, ktorý by sa téme venoval. Oslovili sme tiež tri telefonické 

linky pomoci – pričom dve sa s nepartnerským sexuálnym násilím vo svojej praxi 

nestretli. Druhá síce realizovala malý počet telefonických intervencií, v tomto prípade 

však linka funguje len krátko a možnosti pomoci sme zisťovali najmä prostredníctvom 

e-mailu. Súkromné psychologičky a psychológovia boli kontaktovaní na základe 

osobných kontaktov, doporučenia kolegami alebo organizáciami, ktoré pracujú v téme 

násilia páchaného na ženách. Týmto spôsobom sa nám podarilo identifikovať sedem 

psychologičiek a psychológov, pričom dve pracovali pre organizácie poskytujúce 

služby ženám, ktoré zažívajú násilie v partnerskom vzťahu, dva rozhovory sa 

realizovali v psychiatrických nemocniciach a tri psychologičky viedli súkromnú prax. 

Jeden rozhovor bol realizovaný s členkami občianskeho združenia Nemlčme!, ktoré 

prevádzkuje internetový portál pomoci ženám, ktoré zažili sexuálne násilie. 

Z plánovaného počtu 10 rozhovorov sa podarilo zrealizovať osem, keďže väčšina nami 

oslovených psychologičiek a psychológov sa téme sexuálneho násilia a liečbe traumy 

nevenovala. Zároveň bola realizovaná fokusová skupina so zástupkyňami šiestich 

mimovládnych organizácií poskytujúcich služby ženám, ktoré zažili násilie 

v partnerskom vzťahu. Fokusová skupina bola realizovaná na pracovnom stretnutí 

Bezpečnej ženskej siete, ktorá je neformálnym združením vybraných organizácií 

venujúcich sa tématike násilia páchaného na ženách.  

Skupina žien so skúsenosťou znásilnenia a sexuálneho násilia – vzhľadom k tomu, 

že ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, sú do veľkej miery neviditeľnou skupinou, ktorá 

navyše môže mať oprávnené obavy z následnej viktimizácie, zvolili sme niekoľko 

spôsobov získavania komunikačných partneriek z tejto skupiny. Inzeráty o účasti na 
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výskume boli distribuované na 23 fakultách a vysokých školách v piatich mestách 

Slovenska. Ich cieľom bolo osloviť študentky vysokých škôl na účasť vo výskume. 

Vysokoškoláčky ako potenciálna skupina s vyšším rizikom vystavenia sa sexuálnemu 

násiliu bola identifikovaná na základe štúdia literatúry (napr. Parrot a Benchhofer, 

1991, Guerette a Caron, 2007, Kutálková a Kobová, 2014). Napriek tomu, že 

v zahraničných výskumoch je získavanie účastníčiek výskumu prostredníctvom 

inzerovania vo vysokoškolských kampusoch bežná prax s úspešnými výsledkami, 

v slovenskom kontexte sa ukázal tento typ rekrutácie ako nefunkčný. Všetky 

komunikačné partnerky výskumu sa nám podarilo získať vďaka výberu pomocou 

prostredníka (jeho modifikovanou formou ako bolo opísané vyššie) a to 

prostredníctvom internetového portálu, diskusných a facebookových skupín 

organizácie Nemlčme!, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje primárne téme 

sexuálneho násilia. Z deviatich žien, ktoré reagovali na výzvu, sedem zodpovedalo 

našim kritériám – mali skúsenosti s nepartnerským sexuálnym násilím. Vo zvyšných 

dvoch prípadoch išlo o sexuálne zneužívanie v detstve, ktoré nespadá pod nami 

skúmanú problematiku.  

Charakteristika účastníčiek výskumu 

Skupina pomáhajúcich profesií – v skupine psychologičiek a psychológov sa dĺžka 

praxe pohybovala v rozmedzí 3 – 20 rokov, pričom priemerná dĺžka praxe bola 11 

rokov. Účastníčky a účastník výskumu sa venovali rôznym formám terapie. 

Najčastejšie sa objavovala hlbinná a dynamická terapia a katatívno-imaginatívna 

terapia. Za ostatných 5 rokov riešili psychoterapeutky 2 – 10 prípadov, čo v priemere 

vychádza na 4,5 prípadu na účastníčku výskumu. Ako bolo uvedené vyššie, 

psychoterapeutky mali súkromnú prax (3), pracovali v psychiatrickom zariadení (2) 

alebo v organizáciách, ktoré poskytujú služby ženám zažívajúcim partnerské násilie 

(2). Z geografického hľadiska 3 účastníčky výskumu pôsobili v Bratislave, jedna na 

západnom, dve na strednom a jedna na východnom Slovensku. Výnimkou v tejto 

výskumnej skupine boli členky Nemlčme!, ktoré nemajú psychologické vzdelanie, 

avšak sú predstaviteľkami jedinej špecializovanej organizácie na Slovensku, ktoré 

navyše prišli do kontaktu s najvyšším počtom žien so skúsenosťou mimopartnerského 

sexuálneho násilia. Za ročné fungovanie združenia sa na nich obrátilo 40 žien. V rámci 

fokusovej skupiny mali skúsenosti s prípadmi nepartnerského sexuálneho násilia 3 

zo šiestich zúčastnených organizácií.  

Skupina žien so skúsenosťou znásilnenia a sexuálneho násilia – u účastníčiek vo 

výskumnej skupine žien sme sa nesústredili na ich aktuálny vek, ale na vek v čase 

násilného incidentu. Ženy zažili sexuálne násilie najmä v mladom veku, rozpätie sa 

pohybovalo od 15 do 30 rokov. Všetky ženy, ktoré sa výskumu zúčastnili, hovorili 

o svojich skúsenostiach z pred viacerých rokov. Všetky v čase incidentu pracovali 

alebo študovali. Pokiaľ ide o formy sexuálneho násilia, dve z komunikačných 

partneriek zažili pokus o znásilnenie a jedna iné formy sexuálneho násilia. U ostatných 

išlo o znásilnenie. V jednom prípade bolo sexuálne násilie kombinované s inými 

formami násilia, najmä psychickým a fyzickým. V dvoch prípadoch bola pri násilnom 

incidente použitá zbraň ako hrozba. V troch prípadoch ženy páchateľa poznali, 

v ďalších troch sa s ním zoznámili v deň incidentu a v dvoch prípadoch išlo 

o neznámeho páchateľa.15 

                                                        
15 Jedna z komunikačných partneriek zažila dva incidenty sexuálneho násilia. 
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Limity výskumu 

Hlavným limitom výskumu je malý počet účastníčiek výskumu v oboch sledovaných 

skupinách. Pri profesijnej skupine sa tento fakt odráža najmä na vysokej rôznorodosti 

jednotlivých skupín – keďže sme sa snažili o zmapovanie možností pomoci v rôznych 

typoch inštitúcií (MVO, súkromná prax, zdravotnícke zariadenia). Hoci výskum bol 

nastavený na skúmanie individuálnych skúseností psychologičiek, inštitucionálne 

nastavenie ovplyvňuje fungovanie praxe. Vyšší počet zástupkýň profesijnej skupiny by 

preto pravdepodobne odhalil detailnejšie rozdiely v praxi a limity pomoci. U skupiny 

žien je okrem nízkeho počtu účastníčiek limitom aj istá homogénnosť skupiny 

spôsobená metódou výberu. Všetky komunikačné partnerky sú ženy, ktoré majú svoj 

traumatický zážitok do veľkej miery spracovaný a aktívne vyhľadávajú informácie 

o sexuálnom násilí (keďže navštevujú portál Nemlčme!). Zároveň ide o ženy, ktoré 

pravidelne využívajú internet a sociálne siete. Spôsobom výberu sa nám tak podarilo 

eliminovať veľkú skupinu žien, ktoré zažili sexuálne násilie, ale, napríklad, nemajú 

traumu takto spracovanú, majú menej informácií o sexuálnom násilí a reflektujú ho 

iným spôsobom.  

Za limity výskumu považujeme aj organizačné nastavenie projektu, vďaka ktorému 

nebolo možné realizovať opakované stretnutia výskumného tímu, ktoré by prispeli 

k jednoduchšej komunikácii medzi členkami tímu najmä vo fáze vytvárania kódov 

a kategorizácií ako aj diskusie o výskumných záveroch.  

 

Mapovanie potrieb žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím 

 

Časť o mapovaní potrieb je spracovaná na základe analýzy rozhovorov so ženami a 

profesijnými skupinami. V texte uvádzame citáty rozhovorov s kódmi jednotlivých 

účastníčiek rozhovoru – v prípade žien je kód Z(číslo), v prípade profesijných skupín 

P(číslo). Pri mapovaní potrieb žien sme sa sústredili najmä na následky sexuálneho 

násilia a na to, čo ženy považovali za najdôležitejšie v procese uzdravenia. Vzhľadom 

na to, že odborná literatúra pripisuje veľký význam reakciám okolia, ktoré môžu v 

prípade negatívnych reakcií spomaliť uzdravovací proces a zabrániť vyhľadaniu 

pomoci, zatiaľ čo podpora okolia má významný pozitívny efekt (Guerette a Caron, 

2007, Campbell et al., 2001), sme sa venovali aj tejto téme.  

Následky sexuálneho násilia 

Dôsledky sexuálneho násilia sme rozdelili na zdravotné, psychické, vzťahové 

a sexuálne. Zamerali sme sa tiež na to, či traumatický zážitok mal dopad na správanie 

žien a ich pracovný život.  

1) Zdravotné následky 

Väčšina komunikačných partneriek nemala vážne zdravotné následky, objavili sa len 

drobné poranenia ako škrabance a modriny. Najvážnejším zranením bol vyvrtnutý 

palec. V dvoch prípadoch nastali v priebehu niekoľkých mesiacov gynekologické 

komplikácie, ženy však nevedeli, nakoľko je možné spájať ich so sexuálnym násilím: 

“ešte mi nastalo to, neviem, či z toho prvého zážitku alebo po potrate, že som nebola 

ošetrená, ale sa mi spravila ranka na krčku maternice. Bola to ranka vo veľkosti ako 
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päťkoruna. Ale to mohlo byť aj po znásilnení, keď ide niečo na silu, tak to trhá kadečo” 

(Z3) 

„Ono  tie  problémy sú  vždy  gynekologické  hlavne,  čo sa týka cyklu, že som mala  

výpadky cyklu naozaj, že som pol roka nemala cyklus a nebola to nejaká zmena   

hormonálna ani nič. Potom som podstúpila nejaké vyšetrenia, ale ten doktor vravel, že 

to je niečo psychologické v podstate, že nie je to nejaká fyzická príčina toho, že krvácam 

30 dní alebo pol roka nekrvácam, ale neviem, či sa to dá spojiť s tým, napríklad s tým  

zážitkom. To je veľmi ťažko povedať.“ (Z6) 

2) Psychické následky 

V literatúre sa psychické následky delia na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé 

zahŕňajú najmä rôzne, aj paradoxné, typy emocionálnych reakcií. Naše komunikačné 

partnerky popisovali pocit zneuctenia: „ako ja som samu seba odmietala, seba samú 

som sa sprotivila...“ (Z3), bezmocnosti: „Hlavne ten pocit nejakej bezmocnosti. Že aj 

keď človek chce spraviť niečo, nie je dostatočne silný na to. No taký že hnus 

a bezmocnosť asi, sú také najvýraznejšie myslím čo sa týka tých pocitov.“ (Z4), ale aj 

zmätenosť: Tak som vystúpila v centre a neviem koľko hodín som chodila, či hodinu, 

dve, tri, to si nepamätám. Povedala som si, že som v úplnom keli a že nemôžem takto 

prísť do roboty, ani ..mno.. tak som si povedala, že ok. Že pozmením tú situáciu. Stále 

som ho a nechápem prečo, chcela chrániť, to je úplne absurdné. Začala som si tak 

premietať, čo sa stalo a povedala som si, že poviem tú „storku“ tak, aby to dávalo 

zmysel, ale aby som ho neodhalila. „Však to nič nebolo““ (Z7) a popieranie: „nebrala  

som to tak nejako ten prvý moment, že nejako mne bolo ublížené. Ono to prišlo až tak 

neskôr nejaké 2- 3 týždne by som  povedala.... To  bolo  skôr také nemyslieť na to zo 

začiatku,  že ani  to nijako nerozoberať, ani si to nijako neprehrávať v pamäti  ani  nič.“ 

(Z6) Zložitosť bezprostredných reakcií na násilný incident opisovali aj účastníčky 

výskumu z profesijných skupín: „To je jedna vec, hej, že keď to je proste, že tá obeť 

bola pod vplyvom alkoholu alebo drog, tak ona proste si matne pamätá, že sa jej niečo 

stalo, teraz na druhý deň, proste vie, že sa jej to stalo, ale poriadne si to ani nepamätá, 

tak si myslí, že možno o nič nejde alebo že to bude vedieť hodiť len tak za hlavu. Lenže 

potom zisťuje postupom času, že nie. Proste jedna vec. To, čo si hovorila ty, že sa obeť 

bojí si to priznať, ja si myslím že toto je jeden, hej jedna z tých vecí, ktoré sa tam môžu 

vyskytnúť, že, ja mám pocit, že tá, poviem to tak, ako keby to tá obeť vyblokovala... Hej, 

v tej chvíli, ako sa to stane, snaží sa ísť ďalej, a to môže byť spôsobené rôznymi vecami, 

tam môže byť to, že proste nevie, čo by robila, tak sa snaží tváriť že sa nič nestalo. Ešte 

v tých prvých momentoch časť obetí dokáže celkom intenzívne vyblokovať tie emócie, 

zaradí sa naspäť do života, ale oni postupne sa potom objavujú, vyplavujú, až trebárs 

kľudne po pol roku to môže vybuchnúť.“ (P8) Popieranie, disociácia a potlačenie 

traumatického zážitku však môžu mať výrazný dosah na to, či žena vyhľadá pomoc, 

prípadne sa obráti na políciu.  

Podobne ako krátkodobé, aj dlhodobé dôsledky sexuálneho násilia môžu byť veľmi 

rôznorodé a v praxi ženy nemusia vedieť, či ich pripisovať priamo sexuálnemu násiliu: 

“Ľudia si  často predstavujú, že po tej nejakej traume je automatický následok  tá 

posttraumatická  porucha, ale väčšinou to je tak, že u väčšiny je tá posttraumatická 

porucha  iba u tretiny ľudí alebo ešte menej a u veľa ľudí sa vyvinú úplne iné symptómy, 

že tie úzkosti, depresie, alebo porucha, že sa potrebujú stále umývať. Spektrum 

príznakov je veľmi široké, to je v podstate čokoľvek z psychiatrických diagnóz, čo sa 
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môže rozvinúť ako výsledok  traumy. Čiže dôsledky môžu byť ťažko vystopovateľné 

k tomu násiliu, že sa zdá, že to s tým nesúvisí a môže to s tým súvisieť a dôležitá vec, že 

ženy často môžu zabudnúť a sexuálne násilie je v tom špeciálne, že môže byť úplne 

zabudnuté, takže tá žena, keby ste sa je  spýtali, že či sa jej niečo stalo tak vám odpovie, 

že jej určite nie, ale mohlo sa to stať kamarátke, alebo niekomu inému, ale jej určite 

nie a to je zaujímavé, avšak niekedy sa spomienka vráti po rokoch, alebo keď príde 

spúšťač - podobná vôňa, alebo podobná situácia. A také následky sú, keď to tak 

zjednodušíme, na jednej strane prílišné zaplavenie zážitkami, že sa im to vracia, ale aj 

úplne opačný extrém, že sa im nič nevracia, môžu si to pamätať, ale aj nie, povedia že 

toto je za mnou, už som sa s tým vysporiadala, ale zároveň je v tom akési odpojenie sa, 

že nevedia prežívať radosť, nevedia prežívať bolesť, vyhýbajú sa vzťahom a vyhýbajú 

sa druhým ľuďom.” (P6)  

V súlade s vyššie uvedeným popisom reakcií aj komunikačné partnerky v skupine žien 

udávali širšie spektrum psychických problémov. Ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, 

popisovali niektoré so symptómov posttraumatickej stresovej poruchy: keď sa to proste 

znova objaví, že si človek na to znova spomenie, alebo hocičo, alebo dokáže to byť také 

celkom paralyzujúce…mne sa to tak že v snoch vracalo že v spánku, ale v bdelom stave 

myslím si že ani nie. (Z4) alebo “Mala som z toho naozaj veľký vnútorný strach... V noci 

sa mi často snívali zlé sny.” (Z1) U dvoch žien, ktoré sa zúčastnili nášho výskumu sa 

ako následok sexuálneho násilia vyvinuli psychické symptómy ako obsedantná 

porucha: “A dlhodobo som sa snažila vážiť si svoje telo a samú seba, lebo to bol 

problém, že ja som sa znenávidela, že som samú seba zradila a svoje ideály a cítila som 

sa špinavá na duši aj na tele. Ja som sa vkuse drhla” (Z3) a depresia: “a potom 

nasledovali mesiace, ktoré si nepamätám. Lebo v princípe boli také, že ja som ležala 

v posteli, jedla som, snažila zaspať, jednak keď prestanete s drogami tak spíte a spíte, 

spíte.  Potom sa to prevalilo, a ja som si zalepila dvere na izbe lepiacou páskou, neviem 

prečo. A to bola taká hybernácia, vtedy som pribrala asi 30 kilo v priebehu troch 

mesiacov a pozerala TV seriály a čisto len nič.” (Z7). Ďalšie ženy uvádzali sociálnu 

izoláciu a problémy v komunikácii: “Skôr som ako keby nekomunikovala s ľuďmi, ale 

nie teda, že by som bola utiahnutá, ja som mala spoločnosť rada, len naozaj, že 

v spoločnosti nejakých cudzích ľudí, napríklad aj  doteraz mi to trvá, že som radšej 

ticho s tým, že mi trvá sa s tými ľuďmi sa stretnúť tretí, štvrtý krát, aby som sa nejako 

zapojila do rozhovoru alebo niečo podobné, keď je tam jeden človek nevadí mi to, ale 

keď je tam skupinka viacerých cudzích ľudí to už mi robí trošku problém. Naozaj, že 

zapájať sa do nejakej komunikácie.” (Z6) 

Sexuálne násilie je výrazným zásahom do intimity a telesnej integrity ženy. Následkom 

preto môže byť aj odmietanie svojho tela a telesnosti: “v podstate si myslím, že od vtedy 

som aj pribrala, že  to, že je človek pribratý, je určitá ochrana tela, ja to beriem tak. 

Takže ja sa nehnevám za to a nejdem po tom, že musím veľmi, veľmi schudnúť, možno 

je to ochrana môjho tela, lebo sa nikto naň nedíva tak žiadostivo ako kedysi.” (Z3). 

Problémy s akceptovaním ženskosti popisuje aj účastníčka na strane profesií: Mnohé 

tie ženy po takomto čine sa začnú obliekať trebárs tak mužne, alebo tak asexuálne, že 

proste veľmi neutrálne, aby vôbec nezvýrazňovali svoju ženskosť. (P1).  

Najčastejšie spomínaným psychickým následkom však bol strach, ktorý bol prítomný 

takmer u všetkých žien: “A najhoršie to bolo pol roka potom, keď som po zotmení nešla 

ani von. Ja som nemohla ísť ani do električky, lebo v každom človeku som videla jeho. 

Iba som vedela, že je niekde vonku a mohol to byť hocikto. Strávila som s ním dosť dlho 

a vedela som ho detailne vykresliť, ale v tej realite sa mi všetci začali podobať na 
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neho.” (Z2). Strach sa objavoval rovnako v prípade, že bol páchateľ neznámy: “možno 

že to mám tak podvedome, že sa proste viac bojím, keď idem po ulici, viac to vôbec 

vnímam, možno že henten na mňa proste zazerá... Ale čo mám teda z toho posledného, 

ako na mňa proste vyskočil ten týpek v lese, tak ako keby mi zostala taká stopa že keď 

za mnou niekto ide rýchlo, tak je to nebezpečné, že proste, taký ten, takže... To je také 

najsilnejšie asi.” (Z5) alebo ho žena predtým poznala: “pocit strachu, no, bol to pocit 

strachu zo spoločnosti, ale doteraz to niekedy trvá,  že  keď som v miestnosti, napríklad 

sa mi stalo minulý rok v práci, keď som bola v piatok poobede, už tam v práci skoro 

nikto nebol, a prišiel ku mne do kancelárie nejaký muž, nejaký kolega proste z iného 

odboru a zavrel dvere tak som sa cítila nepríjemne, vyslovene nepríjemne, takže možno 

že to trošku tak nejako že ovplyvnilo, neviem to je možno že skôr nejaká tá opatrnosť 

nie strach.“ (Z6). Ako je vidieť, psychické následky sexuálneho násilia môžu trvať 

dlhodobo a objavovať sa aj po spracovaní traumatického zážitku.  

3) Vzťahové a sexuálne následky 

Sexuálne násilie má tiež výrazný dopad na vzťahy a sexuálny život žien. Vzťahové a 

sexuálne problémy sa objavovali v mnohých rozhovoroch v skupine žien aj v 

profesijnej skupine. Častým bolo odmietanie akéhokoľvek vzťahu s mužom: 

“A čo sa týka psychického, tak to tak trochu akoby trvá doteraz. Akože je to stále slabšie 

a slabšie, ale mňa to úplne dostalo von z takej nejakej... takého záujmu nájsť si vzťah, 

celkovo taký odpor k nejakému dotyku, k hocijakému fyzickému kontaktu.” (Z4) 

“Ja som po tomto incidente nemala vzťah 5 rokov, i keď bezprostredne potom tam ešte 

dohrával vzťah ešte s jedným človekom, ktorého som riešila, preto som dúfala, že 

nájdem u neho oporu, ale nakoniec to vyhrotilo do niečoho takého... boli sme u neho 

s jedným kamarátom a on potom odišiel a ten jeho, náš kamarát ...to kvázi zopakoval, 

ale to som vtedy vôbec nevnímala. Nie, nie, neriešila som mužov cca 5 rokov.” (Z7) 

Ženy spomínali aj odmietanie fyzických a sexuálnych kontaktov: 

“V sexuálnej oblasti určite hej, to sa priznám, že som potom ako mladé dievča mala 

síce nejakého  frajera, ale k nejakému sexuálnemu styku určite nedošlo. To došlo až  

niekedy po tých 3 rokoch, v podstate veľmi veľmi dlho potom. Myslím, že to možno 

ovplyvnilo, neviem, či to a do takej miery ovplyvnilo, neviem, či to bolo mojim  

rozhodnutím, alebo či to bolo také krízové a potom už aj s niekým byť v jednej  

miestnosti s nejakým mužom vo mne vyvolávalo nepríjemné pocity.” (Z5) 

Literatúra tiež opisuje ako možný následok zmenu sexuálneho správania smerom k 

rizikovému sexu. Takúto reakciu popisuje jedna zo žien nasledovne: 

“Ako som vravela, že som po tom to  svoje telo nenávidela do takej miery, že keď bola 

príležitosť na diskotéke, tak som išla s hocikým, keď išli spolužiačky, ako jednorázovo.” 

(Z3) 

4) Zmena správania 

Sexuálne násilie ako traumatický zážitok môže mať dopad aj na zmenu správania sa 

žien a to nielen vo vzťahovej a sexuálnej oblasti. Jedným z možných následkov je aj 

častejšie užívanie alkoholu a drog, ktoré môže prerásť až do závislosti: “v podstate 

znásilnenie môžeme vnímať ako traumu a v podstate závislosť potom vzniká ako 

dôsledok  posttraumatickej stresovej poruchy alebo potom nejaká iná forma zvládanie 
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tej traumy… Ale  čo v podstate alkohol, droga robí je, že zvyšuje emocionálny prach. 

Čiže necítia to, čo bolo primárne tak bolestivé” (P7). Žena, ktorá v dôsledku násilného 

incidentu začala brať drogy, svoju skúsenosť opisuje takto:  “Priplietli sa tam drogy 

a vo veľkom. V podstate to bolo také to, čo ma držalo nad hladinou, síce to znie bizarne, 

ale tie drogy ma udržiavali pri zmysloch. Bol to ľahšie  ísť do roboty,  ale išlo to dole 

vodou.” (Z7) Naopak, v prípade inej ženy traumatický zážitok viedol k nižšej 

konzumácii alkoholu: “Niekedy som mala to vysokoškolské, že dáme 10 pív, ale teraz 

už toľko nepijem aj pre ten pocit bezpečia.” (Z2)  

V niektorých prípadoch môže byť zmena správania pozitívna, žena sa v rámci obrany 

snaží o zvyšovanie fyzickej zdatnosti, viac sa venuje športu. Jedna respondentka ako 

reakciu na násilný incident absolvovala kurzy sebaobrany: “Ja som absolvovala 

viacero kurzov sebaobrany takže... nejak, nemám s tým problém… No tak ja nechcem 

byť odkázaná na niekoho proste, v takejto situácii. Akože je to super, keď niekto vedľa 

vás je, ale spoliehať sa na to je nezmysel.” (Z4) 

Ako je vidieť, reakcie na sexuálne násilie a ich dopad na správanie sa žien môže byť 

rôznorodé.  

5) Pracovná oblasť 

Napriek tomu, že oblasti práce sa v rámci pomoci ženám, ktoré zažili sexuálne násilie, 

venuje menšia pozornosť, incident môže mať dočasný dopad aj na schopnosť žien, 

vykonávať prácu. Tri zo žien, ktoré sa výskumu zúčastnili, popisovali následky v 

pracovnej oblasti. Jedna nemala možnosť vykonávať svoju prácu plnohodnotne: 

“…takže ja som mala chodiť po všetkých tlačovkách a ja som chodila len do školy 

a domov” (Z2). Ďalšia žena prišla o prácu: “Ja som síce stále pracovala, že ok, že 

budem pracovať a všetko bude fajn. Ale i v tej práci to išlo dole kopcom oni mi síce 

navrhli, aby som si zobrala dlhodobú PN, ja som to odmietla, až sme dospeli k záveru, 

že ukončíme pracovný pomer. Neviem ako dlho to trvalo, asi 9 mesiacov.” (Z7)  U inej 

má traumatický incident dlhodobý dosah na pracovný život: “A ono sa to premieta 

potom aj do pracovného života, samozrejme nemôžem robiť prácu, kde som akože 

s ľuďmi, čo je v podstate každý job, takže musím robiť ako, niečo iné, ako viem byť 

s ľuďmi, ale proste je to veľmi namáhavé niekedy a ako hovorím že musím mať potom 

také, také pauzy.” (Z5) 

Reakcie okolia na zdôverenie sa o sexuálnom násilí 

Ako bolo uvedené vyššie, reakcia a podpora okolia je dôležitým faktorom, ktorý 

ovplyvňuje to, ako ženy násilný incident spracovávajú a vyrovnávajú sa s ním. 

Dôležitosť podpory z najbližšieho okolia vyzdvihovali aj naše komunikačné partnerky: 

“dôležité podľa mňa je, ako sa k tomu postaví vaše úplne bezprostredné okolie. A keď 

nemáte podporu v tom okolí, tak vtedy to musí byť miliónkrát ťažšie.” (Z4). Napriek 

tomu, že rozprávanie o traumatickej udalosti sexuálneho násilia nie je jednoduché, ženy 

považovali za dôležité o tom hovoriť: “Že ako nie je to nejaká super téma, o ktorej by 

sa človeku dobre rozprávalo, je to také sebaodhaľujúce, aj nepríjemné aj všetko, ale sú 

to veci ktoré by si človek nemal udržať sám pre seba.” (Z4) a samotný akt zdôverenia 

môže mať pozitívny účinok: “ale vtedy už to bolo  také, možno že mi aspoň trošku 

odľahlo že som to vedela nie komu aspoň povedať,  alebo s niekým sa o tom 

porozprávať“. (Z6) Veľmi dôležité však je, aby ženy dostali pozitívnu spätnú reakciu: 

“vedela som že to vedia, ale asi si mysleli, že to bude najlepšie keď budú ticho, síce som 
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sa pokúšala o tom hovoriť aj inými ľuďmi, ale všetko bolo také povrchné a v podstate 

keby tam bol niekto, kto by vedel dobre reagovať, aspoň objať, mohlo to byť inak.” (Z7) 

Ženy sa najčastejšie zdôverili so svojim traumatickým zážitkom kamarátkam, prípadne 

partnerovi, ak nejakého v danom čase mali (išlo však o prípady sexuálneho útoku 

neznámym páchateľom) alebo partnerovi, ktorého si našli neskôr. Z rodinných 

príslušníkov sa objavila sestra a stará mama. Zaujímavým zistením je, že najmä mladé 

dievčatá sa so skúsenosťou so sexuálnym násilím boja zdôveriť rodičom z obavy z 

negatívnej reakcie a obviňovania: tam som to nepovedala tej mame lebo som sa bála že 

mi vynadá alebo niečo (Z5), prípadne: Naozaj, že máte 15 a niečo také sa stane a teraz 

no to poviete rodičom. Prvotná reakcia rodičov, že prečo som mu to dovolila a tak zase 

záleží to aj od tých  rodičov aj od toho okolia a nehovorím, že moji  rodičia sú zlí alebo  

čo pre mňa,  ale viem že by tak nejak reagovali ako reagujú, tak  ako aj  väčšina ľudí 

dneska. (Z6) Iná komunikačná partnerka sa obávala protektívnej reakcie zo strany 

rodičov: “Rodičom už vôbec nie, pretože ich reakcia by bola: "My sme ti to hovorili, že 

sa ti niečo stane..." Ten dôvod odísť k nim by bol mojím osobným zlyhaním, bol by 

nemožnosťou dokončiť školu a vrátiť sa ako o niekoľko krokov v živote dozadu. V 

podstate by sa mi zrútil celý život.” (Z1) (Išlo o ženu so zdravotným postihnutím). Čas, 

ktorý prebehol od incidentu sa líšil, niektoré sa zdôverili bezprostredne po ňom, iným 

trvalo niekoľko rokov, kým boli schopné o zážitku rozprávať.  

Ženy, ktoré sa so skúsenosťou sexuálneho násilia niekomu zdôverili, mali pozitívne aj 

negatívne skúsenosti s reakciou okolia. Medzi negatívne reakcie patrili bagatelizácia 

incidentu: “…spolužiačky nie lebo tie ako tlieskali, že konečne zapadnem do partie, že 

už to mám konečne za sebou a tak, že už nie som naivka, oni to brali tak ľahkovážne.” 

(Z3), nezáujem: Skôr taký nezáujem mi to prišlo. Že no stalo sa. Ako z jej strany, no. 

(Z5) alebo popieranie: ...akože môjho otca čo najviac štvalo, že som mala nový mobil 

(predtým som mala strašnú tehlu a kúpila som si nový mobil)  a že mi zobral mobil po 

2 mesiacoch. On to bral skôr tak, že ma niekto okradol, a že akú mám zase smolu. 

A stále si hovorí o tej svojej verzii. (Z2). Negatívne pôsobí aj to, ak okolie nevie, ako 

má na zdôverenie sa reagovať: “Boli ticho, boli prekvapení, nevedeli čo mali povedať, 

chceli zmeniť tému, bolo im to nepríjemné, ale najme to ticho.” (Z7) Ženy sa však stretli 

aj s podpornými reakciami okolia so strany partnera “Vtedy som mala priateľa, a potom 

som s ním bola ešte rok dosť mi pomohol. Keď sme  sa rozišli nemala som nedôveru 

voči mužom.” (Z2) alebo kamarátky: Pomohla mi v mnohých veciach. Jednak sme ako 

feministky mohli hovoriť o tom, čo sa mi deje. Bolo to pre mňa dôležité, lebo ona mi 

verila každé slovo a vedela, že to všetko vnímam a viem, čo sa kedy deje a akú to má 

eskaláciu... (Z1) Iná účastníčka výskumu našla pochopenie u človeka s podobnou 

skúsenosťou: “Starká mala podobný zážitok ako ja, takže ma chápala... veľmi mi 

pomohlo, že som sa mohla fyzicky niekomu zdôveriť, čo bola pre mňa starká. V tom 

čase mi to úplne stačilo, že som to v sebe nedusila a mohla pustiť von.” (Z3) 

Rôznorodé skúsenosti s reakciou okolia uvádzali aj účastníčky výskumu z profesijnej 

skupiny: “Väčšina tých prípadov boli ľudia, ktorí to nepovedali nikomu, prípadne mali 

sme niekoľko prípadov, kedy spravili kvázi pokus pred svojou kamarátkou alebo čo, ale 

nedostalo sa im až tak pozitívneho prijatia alebo pochopenia, ale časť prípadov, v tých 

dvoch, čo sme spomínali, to bolo vyslovene okolie, ktoré sa snažilo aktívne pomôcť. A, 

to väčšinou neskôr, že obeť sa to pokúsi nejako odkomunikovať v rámci svojho 

partnerského vzťahu, ale tam tiež ako keby nedochádzalo alebo nemám pocit, že by 

dochádzalo k takému úplnému zdôvereniu sa s tým. A pamätám si asi jeden prípad, 

kedy to okolie reagovalo vyslovene pozitívne, že obeť dostala nejakú oporu, a to je asi 



 59 

všetko.” (P8). Pomáhajúce profesie sa tiež stretávajú s tým, že žena vyhľadá pomoc na 

základe odporúčania ľudí, ktorým sa zdôverila: “tá prišla sama  od seba s tým, že sa 

rozprávala s nejakou svojou kamoškou, tej to prezradila a tá ju  nasmerovala na mňa,  

nejak  ma  odniekiaľ   poznala” (P5). Organizácie venujúce sa ženám, ktoré zažili 

násilie, sú v prípadoch sexuálneho násilia tiež častejšie kontaktované niekým z okolia 

ženy: “Nás tiež kontaktujú, povedala by som, je to také z brucha, neviem, to na isto, ale 

povedala by som, že väčšinou nás kontaktujú cez tretie osoby najprv a potom tým, že 

teda neriešime ženy s tretími osobami, skôr s nimi pracujeme na tom, ako podporiť tú 

konkrétnu ženu. Ale skôr by som povedala, že väčšinou to ide cez tretiu osobu.” 

(fokusová skupina) 

Ako je vidieť, reakcie okolia sú dôležitým faktorom v prípade uzdravovania sa z 

traumatickej udalosti. Pozitívne reakcie ženu posúvajú, často vedú k tomu, že vyhľadá 

pomoc. Uzdravovací efekt má už samotné rozprávanie o incidente: “keď som sa o tom 

bavila s tými pár ľuďmi, ktorým som povedala celý ten príbeh. To bola taká self 

terapia.” (Z7), ktoré je v prípade pozitívnych reakcií prvým krokom k vyhľadaniu 

pomoci. Naopak, negatívne reakcie zabraňujú vo vyhľadaní ďalšej pomoci: “Tam sa 

väčšinou stane to, že tá obeť sa proste uzavrie a už nerobí tie ďalšie pokusy to 

komunikovať ďalej.” (P8).  

Dôležité faktory pomoci 

Medzi ďalšie faktory, ktoré ženám najviac pomohli v procese zotavovania sa s 

násilného incidentu, patrili terapia: “Vtedy som už mesiac chodila na terapiu, čo bolo 

vlastne pomocou biofeedbacku, a so psom. Ten pes bol kľúčový, síce, som už bola 

v normálnejšom móde, normále, bola som kľudnejšia, stále som len ležala a ten psík 

ma vytiahol von… A to ma akoby zaktivizovalo, samozrejme tá terapia bola v účinnosti 

s antidepresívami, bola som v starostlivosti u psychiatričky.” (Z7) v súčinnosti s 

podporou okolia: “A podpora rodiny. Tá samotná terapia keby ma nepodporovala 

rodina, by nebola vôbec účinná. celkovo keby som nemala blízkeho, ktorý by ma 

podržať.” (Z7), viera: “Neberiem to už ako traumu vďaka tomu, že verím v Boha a v to, 

že nie je náhoda, čo sa nám deje, čo zaseješ to zožneš. Všetko zlé je na niečo dobré, 

preto z tohto hľadiska nemám na nikoho zatrpknutosť ani si už to sama sebe nevyčítam 

a možno aj tieto situácie, vďaka nim som sa dostala bližšie k Bohu, lebo som pochopila 

určité súvislosti.”(Z3), uvedomovanie si násilia a príčin, ktoré ho spôsobujú: “Ja som 

napr. bola v tomto veľmi silná, vedela som, ako funguje špirála domáceho násilia a ako 

pôsobí páchateľ, aj v oblasti hegemónie, ale myslím, že veľa "obetí" (hlavne žien) to 

takto nerozoznáva.” (Z1), odpustenie a pochopenie partnera: dokázať si odpustiť sám 

sebe a dokázať odpustiť tomu, kto ti to vykonal a potom ti príde pravý partner do cesty 

ako mne môj manžel a potom to už ide (Z3).  

Veľmi dôležitým momentom bolo uvedomenie si viny páchateľa a zbavenie sa 

zodpovednosti za sexuálne násilie: “neviem ako skôr čo mi fakt pomohlo, sa cítiť lepšie 

boli tie veci, ktoré začalo šíriť Nemlčme. Akože od rodiny viem si predstaviť že keby 

vyhodili z domu alebo čo...  že by to bolo horšie, ale si nepamätám na nič také, čo by 

ma vyložene že... a že dobre, ok, uľavilo sa mi... to fakt neviem o tom. Skôr fakt ako 

keby celý ten koncept toho, že proste za znásilnenia môžu muži, ako, tí konkrétni, tak to 

bolo také fajn.” (Z5). Dôležitosť zbavenia sa pocitu viny vyzdvihla aj ďalšia 

komunikačná partnerka: “to pochopenie, a také si uvedomenie, si že to nebola jej chyba. 

Myslím si že to uvedomenie, že to nebola moja chyba, veď mal zbraň. A myslím si, že 

by mi pomohlo, keby to nastavenie tej spoločnosti bolo iné.” (Z7) Sebaobviňovanie a 
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zbavenie sa zodpovednosti za incident vidia ako veľmi dôležitý moment v terapii aj 

psychologičky: “Tam s tým pocitom viny sa narába strašne, výrazne, a ako také to 

dojdenie k tomu poznaniu, že teda akože nie je to moja vina alebo všetky tie veci, je 

veľmi taký oslobodzujúci pocit, jeden z hlavných úžitkov, neviem povedať do akej miery 

ktorá klientka odchádzala s totálne naplneným týmto pocitom, ale teda minimálne 

nejaké spracovanie tam bolo, no a taká tá, neviem také zvýšenie možno vlastnej 

sebahodnoty.” (P1)  

Zhrnutie 

Potreby žien, ktoré zažili sexuálne násilie, sú individuálne a sú ovplyvnené 

osobnostnou výbavou ženy, jej osobnou situáciou a podporou zo strany blízkych. 

Všetky ženy však považovali za dôležité zdôveriť sa niekomu, nájsť ľudí, ktorí vedia 

vhodne reagovať na zdôverenie sa s traumatickou udalosťou, ktorí žene veria a 

nespochybňujú ju a mať vytvorený bezpečný a podporný priestor vo svojom okolí. 

Následky sexuálneho násilia, ktoré zažívali ženy zúčastnené nášho výskumu, ako aj tie, 

ktoré popisovali zástupkyne pomáhajúcich profesií, sú v súlade s dôsledkami, ktoré 

popisuje odborná literatúra (Pozri kapitolu Následky sexuálneho násilia). Zatiaľ čo 

zdravotné následky sa vyskytovali menej často, ženy trpeli najmä rôznymi psychickými 

symptómami od PTSD po obsedantné psychické poruchy a depresiu. Z dlhodobých 

následkov prevládali najmä strach, komunikačné problémy a problémy vo vzťahoch a 

v oblasti sexuality. Traumatický incident tiež môže viesť k zvýšenému rizikovému 

správaniu ako striedanie sexuálnych partnerov alebo užívanie alkoholu alebo drog. 

Služby by sa preto z dlhodobého hľadiska mali orientovať najmä na psychologickú 

pomoc, prácu s traumou, jej začlenenie do psychiky ženy a odstraňovanie ubližujúcich 

vyrovnávacích mechanizmov. Vzhľadom na to, že podpora blízkych je významným 

faktorom v procese uzdravenia, sú odporúčania pre špecializované služby pracovať aj 

s blízkymi ženy veľmi relevantné. V širšom celospoločenskom kontexte je dôležité 

hovoriť o sexuálnom násilí na ženách tak, aby ženy neboli sekundárne viktimizované a 

brané na zodpovednosť za násilie. Premisa, že za sexuálne násilie je vždy zodpovedný 

páchateľ, by sa mala stať základom akejkoľvek komunikácie o sexuálnom násilí na 

verejnosti. Zmenený spoločenský diskurz by do veľkej miery pomohol ženám zbaviť 

sa pocity viny a zároveň by viedol k adekvátnejším reakciám zo strany ich okolia. 

Dôležitým zistením tiež je, že sexuálne násilie môže mať krátkodobý, ale aj dlhodobejší 

vplyv na pracovné aktivity žien. Pomoc by mala tento fakt reflektovať. Ženám by mal 

byť umožnený čas na uzdravenie sa formou pracovného voľna alebo obdobia práce 

neschopnosti a to aj napriek tomu, že ide o psychické, nie fyzické zdravie. Mal by tiež 

byť vytvorený systém na finančné odškodnenie žien za ušlú mzdu. V prípade potreby 

by sa pomoc mohla sústrediť aj na nájdenie novej, vyhovujúcejšej práce.  

 

Mapovanie služieb pre ženy so skúsenosťou so sexuálnym násilím 

 

Táto časť sa zameriava na mapovanie existujúcich služieb, ktoré môžu ženy, ktoré 

zažili sexuálne násilie, využiť. Ide najmä o služby špecializovaného internetového 

portálu, telefonickej linky, mimovládnych organizácií zameriavajúcich sa na služby 

ženám zažívajúcim partnerské násilie a psychologické poradenstvo. V kapitole sa ďalej 

sústredíme na dôvody žien vyhľadať alebo nevyhľadať pomoc, limity existujúcich 

služieb a bariéry, ktoré ženám bránia obrátiť sa na služby. Hoci táto časť je primárne 
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venovaná poradenským službám, zhrnieme aj skúsenosti žien a pomáhajúcich profesií 

so zdravotníckymi službami a políciou. Je dôležité spomenúť, že téma sexuálneho 

násilia bola a stále je na Slovensku do veľkej miery tabuizovaná a je tiež opomínaná v 

odbornej diskusii a verejnej politike. Verejná diskusia o téme bola otvorená len v roku 

2014 a to vďaka blogu ženy, ktorá zažila znásilnenie. Dve zo služieb, ktorým sa 

venujeme nižšie – on-line portál a telefonická linka pomoci, začali svoje fungovanie 

len v roku 2015. 

Špecializované služby 

Na Slovensku neexistujú komplexné špecializované služby pre ženy, ktoré zažili 

sexuálne násilie. Jedinou špecializovanou službou je internetový portál občianskeho 

združenia Nemlčme!, ktorý plní najmä informačnú a osvetovú úlohu, keďže poskytuje 

informácie o sexuálnom násilí, postupy, čo žena môže v takýchto prípadoch robiť a čo 

môže spraviť okolie ženy. Portál tiež zverejňuje príbehy žien, aby poukázal na to, aké 

rôznorodé skúsenosti môžu mať ženy so sexuálnym násilím a tiež, aké formy toto 

násilie môže mať s cieľom poukázať na to, že medzi “klasickým znásilnením” 

neznámym páchateľom a konsenzuálnym sexuálnym stykom existuje široký priestor, 

akási “šedá zóna”, v ktorej sa tiež odohráva sexuálne násilie. Dôležitou súčasťou 

portálu je svojpomocná diskusná skupina, on-line poradenstvo a delegovanie žien na 

iné formy pomoci: “Poskytujeme im ešte informácie o svojpomoci, ako dôležitú časť, 

a takisto, v prípade, že majú záujem tak kontakty na ďalšie organizácie, ktoré už 

poskytujú odbornú pomoc, nielen svojpomocnú, takže sa im naozaj snažíme zabezpečiť 

to, že ich zoberú. My tam plníme takú úlohu sprostredkovateľa, aby sme mali istotu, že 

tá obeť tam bude naozaj prijatá. Ale hlavná tá služba je komunikačná. Keby som to 

mala nejako zhrnúť. Buď teda s nami akože e-mailom alebo máme svojpomocnú 

komunitu, kde už to nie je priamo v našich rukách, ale je to medzi tými ľuďmi, medzi 

členmi komunity. Čiže je to svojpomocné.” (členky OZ) Organizácia tiež ponúka rady, 

ako postupovať pri kontakte s políciou, hoci, ako uvádzajú členky združenia, o trestno-

právne riešenie nie je zo strany žien veľký záujem: “Napríklad to, aby sa pokúsila 

zabezpečiť si sprievod, potom také poučenie vlastne o tom, že ako to prebieha na polícii, 

aby tá obeť bola informovaná a bola lepšie pripravená na to, ako to vyzerá. Aby si 

prípadne... ako tie rady naše, keď tak, sa snažia smerovať k tomu, aby tá obeť nebola 

sekundárne viktimizovaná a aby prežila policajný výsluch, a od toho sa to odvíja. Ale 

toto je niečo, čo, my nemáme dopyt zatiaľ po takomto niečom. Čiže ani sa tomu 

nevenujeme nejak.” (členky OZ) 

Napriek tomu, že služby portálu sú obmedzené, je to jediné prvotné miesto, kde môže 

žena získať nejakú pomoc a informácie, ktoré jej pomôžu lepšie zadefinovať, čo sa jej 

stalo, znormalizovať jej pocity, informovať o tom, aký dosah na ňu môže mať sexuálne 

násilie a čo môže ďalej prežívať. V istom zmysle ide o základnú krízovú intervenciu a 

svojpomoc pri riešení dlhodobých následkov. Portál je určený najmä ženám, ktoré si 

potrebujú ujasniť, čo sa im stalo a aký je vzťah medzi traumatickým zážitkom a tým, 

čo zažívajú aktuálne: “Nemlčme funguje práve takým spôsobom, že vie ako keby práve 

podchytiť tie obete, ktoré nemajú v tom celkom jasno v tom, čo vlastne chcú robiť so 

sebou a nemajú to nejako zadefinované… Preto som spomínala ako prvú tú izoláciu, 

lebo to je niečo, čo robia, čo je asi plošné a dôležité, že to potrebujú niekomu povedať, 

a vyberú si teda v týchto prípadoch nás. Čiže preto hovorím o izolácii ako prvej, ale 

nie je to jediné. Nie je to jediné a nemusí to byť úplne hlavná vec, ktorú potrebujú riešiť, 

ale je to to, s čím nás otvorene kontaktujú. Ale celkovo keď už potom píšu nejak o sebe, 

alebo hovoria s čím majú problém, tak to je veľmi rôzne. Tam sú psychologické, emočné 
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problémy, vzťahové problémy, je to nejaká hanba, a je to aj táto izolácia, čiže tam už 

to potom naberá širšie kontúry.” (členky OZ) Pre mnoho žien je portál prvým pokusom 

vyhľadať pomoc a to aj po dlhšom čase od incidentu: “Vlastne, veľká časť tých obetí sú 

obete, ktoré nikdy nevyhľadali nejakú odbornú pomoc a nemajú to často samé 

spracované, ten najextrémnejší prípad bol, že 10 rokov o tom nevedel nikto, až 

v komunikácii s nami tá obeť prvýkrát povedala, že bola znásilnená. Dovtedy si to 

nevedela ani sama pred sebou povedať. Oni vedia, alebo veľmi často sa tam objavuje 

také, taká formulka, že mám veľa problémov, ktoré asi súvisia s týmto. Čiže ja ak by 

som teraz mala nejako zhrnúť, tak proste tie problémy jednoducho vyplývajú z tej 

nespracovanej traumy a sú vlastne veľmi rôzneho druhu.” (členky OZ) 

Zo spektra služieb, ktoré by mali existovať pre ženy zažívajúce sexuálne násilie 

poskytuje portál Nemlčme! len základné on-line poradenstvo, svojpomoc a delegovanie 

na nasledovné služby, najmä na psychologické poradenstvo a služby mimovládnych 

organizácií venujúcich sa téme násilia páchaného na ženách v partnerských vzťahoch. 

Zároveň však plní dôležitú spoločenskú funkciu informovania o sexuálnom násilí a 

odtabuizovania na Slovensku stigmatizovanej témy.  

Telefonická linka pomoci 

Na Slovensku do roku 2015 fungovali len štyri celoslovenské linky, na ktoré sa mohli 

obrátiť ženy, ktoré zažili sexuálne násilie. Išlo o linku UNICEF určenú primárne 

deťom, čo mohlo ženy do veľkej miery odrádzať a linky mimovládnych organizácií 

Aliancia žien a Pomoc obetiam násilia. Podľa informácií od predstaviteliek týchto 

organizácií sa na ich telefonických linkách nevyskytol prípad nepartnerského 

sexuálneho násilia16. Vo februári 2015 bola spustená Národná linka pre ženy zažívajúce 

násilie, ktorá má slúžiť aj pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie. Za obdobie piatich 

mesiacov fungovania linky sa jej pracovníčky stretli s nepartnerským sexuálnym 

násilím v štyroch prípadoch – v jednom prípade išlo o stalking spojený so sexuálnym 

obťažovaním, v dvoch prípadoch sa na linku obrátili známi ženy, ktorá sexuálne násilie 

zažila. Len jedna žena s touto skúsenosťou sa na linku obrátila priamo. Linka vie týmto 

ženám poskytnúť základné krízové poradenstvo, informácie, ako by žena mohla 

postupovať, aké sú jej práva a možnosti a v prípade potreby deleguje klientky na ďalšie 

služby. Novovzniknutá telefonická linka pomoci patrí tiež k základným službám, keďže 

umožňuje ženám prvotný kontakt so službami17.  

Mimovládne organizácie venujúce sa násiliu na ženách v intímnych vzťahoch 

Nasledujúca podkapitola je spracovaná na základe realizovanej fokusovej skupiny a 

dvoch rozhovorov s psychologičkami, ktoré v týchto organizáciách pracujú. 

Mimovládne organizácie poskytujú najmä služby v oblasti krízovej intervencie, 

sociálneho, psychologického a právneho poradenstva, prípadne služby pre deti žien, 

ktoré zažili násilie v intímnych partnerských vzťahoch. Napriek tomu, že väčšina 

organizácií informuje o svojich službách ako o službách v oblasti násilia páchaného na 

ženách18, nepartnerské sexuálne násilie nepatrí medzi ich priority a venujú sa najmä 

prípadom násilia v partnerských vzťahoch. Zo šiestich organizácií, ktoré sa zúčastnili 

                                                        
16 Telefonické rozhovory 
17 E-mailová komunikácia s vedúcou Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie 
18 V slovenskom kontexte je širší termín násilie na ženách, prípadne rodovo podmieneé násilia často úzko 
chápané ako násilie na ženách v partnerských vzťahoch. Tento fakt je daný najmä historicky, keďže násilie v 
partnerských vzťahoch bola prvá a dodnes naviac rezonujúca téma spojená s násilím na ženách.  
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fokusovej skupiny, len tri mali skúsenosti s prípadmi nepartnerského sexuálneho 

násilia. Ostatné organizácie sa s takýmito klientkami nestretli. Z troch uvedených 

organizácií, jedna riešila takéto prípady v minulosti, dve mali aj prípady za ostatný rok, 

išlo však len o niekoľko prípadov. Zaujímavosťou je, že vo viacerých prípadoch, ktoré 

mimovládne organizácie riešili, bolo sexuálne násilie spojené s inými formami násilia, 

napríklad so stalkingom, únosom alebo nútenou prostitúciou. V týchto prípadoch išlo 

o mimoriadne závažné situácie, v ktorých bola potrebná komplexná pomoc.  

Služby, ktoré môžu mimovládne organizácie poskytnúť žene, ktorá zažila sexuálne 

násilie, sa týkajú najmä krízovej intervencie, základného psychologického poradenstva, 

právneho poradenstva v prípadoch, keď sa žena rozhodne pre trestno-právne riešenie a 

delegovanie na iné služby, najmä na psychologičky a psychiatričky. Expertky 

mimovládnych organizácií však zdôrazňovali, že ide len o základné služby a ich 

organizácie nie sú schopné poskytnúť ženám komplexnú pomoc: “čo sa týka trestných 

vecí, stabilizácie klientky, tam môžem povedať, že áno. To sme schopní... v krízovej 

intervencii, čo robiť, čo nerobiť, s čím sa môže v tom procese, nazvime to, uzdravovania 

stretnúť, to ju posanovať vieme, ale čo sa týka naozaj tých procesov, keď sa spustia, že 

pani má flashbacky a iné veci, to nevieme poriešiť, ani psychologička to nevie poriešiť. 

Aj keď to prejdeme, to sebaobviňovanie alebo popieranie alebo iné veci, ktoré sú 

spustené, to naozaj treba dlhodobú analýzu.” (fokusová skupina). Problémy s 

poskytovaním komplexnej pomoci sú spojené najmä s nedostatkom odborných znalostí 

a skúseností v oblasti sexuálneho násilia: “Ja napríklad, ja mám úplné vákuum, čo sa 

týka pomoci znásilnenej žene. Ja by som si potrebovala naštudovať množstvo vecí a 

keďže, čo ja mám vedomosť, neviem, či na Slovensku sa tým vôbec niekto špeciálne 

zaoberá, tak ja... fungujeme na báze pokus - omyl. Lebo vôbec nemám vedomosť, ako s 

tým narábať.”(fokusová skupina). Účastníčky fokusovej skupiny sa zhodli na tom, že 

napriek tomu, že zásady a východiská pomoci sú pri partnerskom aj nepartnerskom 

násilí rovnaké, nepartnerské sexuálne násilie má svoje špecifiká, na ktoré nevedia vždy 

adekvátne reagovať: 

 “Tam sú špecifiká, aspoň ja ich teda vidím, hlavne v tom, ako prežíva žena znásilnenie. 

Pri násilí sú určité štandardy, ako žena to násilie vníma, ako vníma, čo sa s ňou deje. 

Pri znásilnení sú ale iné prežívania tej ženy a my sa musíme prispôsobiť jej. A keď som 

mala znásilnenú ženu, ja som si musela strašne veľa materiálov naštudovať, a to nie 

som odborníčka, ako mne tu chýbajú výcviky presne na toto, čo presne sa s ňou deje. 

Lebo to je aj z mojej strany na laickej báze, to znamená, čo bolo dostupné, čo hovoria 

odborníci, nie je to zažité. Ale aj v tom prežívaní tej ženy toho znásilnenia, tie postupy, 

ako ona reaguje na to, kedy tá trauma sa skoro u každej rozvinie… A aj my potrebujeme 

vlastne vedieť, ako pracovať, lebo inak sa pracuje so znásilnenou ženou a inak so 

ženou, ktorá zažíva násilie. Tam sú rôzne... Inak sa pracuje so ženou, ktorá je v 

násilníckom vzťahu partnerskom a ešte k tomu zažíva sexuálne násilie. To sú vlastne tri 

aspekty, na ktoré potrebujeme my špecializáciu. Alebo aspoň sa uistiť v tých krokoch. 

V tom ja vidím tie špecifiká.”(fokusová skupina).  

Problémom je tiež nedostatočné zmapovanie situácie a potrieb žien, ktoré zažili 

sexuálne násilie: “ak by sme sa v budúcnosti rozhodli, potrebujeme si zmapovať ten 

kontext, aby sme vedeli... Lebo aj v rámci partnerského poradenstva obrovská časť 

poradenstvá a informácií ženám idete - takto to je, takto to funguje, toto sú riziká, aby 

mohli robiť plne informované rozhodnutia. A ja neviem znásilnenej žene povedať, že 

toto sú riziká, s tým sa môžete stretnúť u lekára, na polícii. Neviem to povedať, lebo 

neviem, ako to je.” (fokusová skupina).  
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Aj z vyššie uvedených odborných a profesionálnych dôvodov sa jedna organizácia 

rozhodla sa prípadom nepartnerského sexuálneho násilia nezaoberať: “Bol taký 

moment, kedy sme o tom hovorili, lebo vlastne ako keby viacero žien nás začalo 

kontaktovať, takže vyvstala taká otázka, že teda, či áno, či máme na to kapacitu, či 

máme na to... akože tie praktické skúsenosti nie je taký problém v tom zmysle, že tak, 

ako sa to rozvíjalo vo vzťahu k ženám, sa to dá aj teraz urobiť, ale hovorím, že proste, 

bolo to v období, že sme mali tak malé kapacity, že sme absolútne nezvládali pokrývať 

potreby žien, tak sme urobili vedomé rozhodnutie, že teda, je nám to ľúto, ale nie je to 

v našich silách v tejto chvíli. A ani sme... takú nejakú základnú krízovú podporu to áno, 

ale ani sme vlastne, sa nám to zdalo aj také nezodpovedné tváriť sa, že áno, vieme 

poskytnúť pomoc. V TEJTO CHVÍLI... S tým, že sme si to nechali otvorené, že ak sa 

zmení tá situácia v organizácii, budeme mať väčšiu kapacitu, že sa k tomu vrátime.” 

(fokusová skupina). Iná organizácia sa aj napriek limitom pomoci týmito prípadmi 

zaoberá, ale tiež poukázala na chýbajúcu špecifickú pomoc: “Ako u nás sme to nebrali 

ako možnosť voľby. Je to o tom, že pani nemá možnosť, priestor, kam by sa obrátila, 

kde by dostala adekvátnu pomoc a skôr sme my ako MVO nútené k tej pomoci, lebo tu 

ten priestor nie je a pani príde zúfalá, že nevie, čo so sebou. Toto nie je o tom, že by 

som si... aby som to povedala tak slušne, toto nie je moja cieľová skupina. Ale zase 

nepustím ženu, ktorá má traumu len tak do éteru a hľadajte si pomoc, lebo nie ste moja 

cieľová skupina. Takže urobíme všetko preto, aby sme jej poskytli tie základné 

informácie, ktoré máme my, kde by sme našli alebo ako by sme jej mohli my pomôcť a 

pani sa rozhodne alebo ju nakontaktujeme na ľudí, ktorí majú tie informácie 

špecifickejšie alebo sú v tej téme viac zorientovaní ako my.” (fokusová skupina).  

Mimovládne organizácie sú tiež vo svojej činnosti limitované kapacitnými a 

finančnými možnosťami, ktoré nestačia pokrývať potreby žien zažívajúcich partnerské 

násilie, keďže slovenské služby nespĺňajú ani minimálne štandardy v rámci 

geografického pokrytia. S objavovaním sa nových tém a nových cieľových skupín sa 

cítia pod tlakom, keďže často nielen klientky, ale aj iné inštitúcie očakávajú, že sa budú 

prípadmi zaoberať: “To je presne tá dilema, že nie sú služby, toho tlaku a ten tlak ako 

keby inštitúcie minimálne vedia, že nejaká Žena v tiesni, nejaká Fenestra je a to sa ešte 

stále deje, že keď už nevedia, čo majú robiť, všetko na nás distribuujú.” (fokusová 

skupina). Mimovládne organizácie vo všeobecnosti hodnotili spoluprácu s inými 

inštitúciami skôr negatívne, v zmysle, že sa od nich očakáva práca, ale nie spolupráca: 

“Aj ja si myslím, že to je smutné, že naozaj od nás sa očakáva, že ste vyškolené, ste 

expertky, tak teraz zvládnete aj to. Ale ako hovoríš, podpora, spolupráca nie je. My 

máme na 1000% fungovať, rôzne cieľové skupiny robiť 100%, ale ďalej keď sa 

posúvame alebo chceme nejakých hlas povedať, že čosi, spolupráca nie je žiadna alebo 

nás nechcú počúvať, keď chceme povedať niečo, nás nepodporia tí hore, ktorí by mali. 

Len vy robte, lebo vy ste expertky.”(fokusová skupina).  

V rámci diskusie o rôznych modeloch služieb pre ženy so skúsenosťou sexuálneho 

násilia v zahraničí, kde v niektorých prípadoch fungujú spojené s inými typmi násilia 

na ženách a v iných sú rozvinuté samostatné špecializované služby, si účastníčky 

fokusovej skupiny vedeli predstaviť obidva modely. Poukázali však na riziká spojených 

služieb v slovenskom kontexte: “To je zase také akože plošné... akože, predstaviť by 

sme si to vedeli, ale zase tam presne, čo sú tie špecifiká, tieto veci, celý ten systém by 

mal byť podchytený - od metodiky, po legislatívu, cez advokáciu, lekárov... tam je 

strašne veľké portfólio a pri tom, ako to funguje aj s tými ostatnými vecami by to bolo 

o tom, áno, buďte špecifickí na vlastné náklady a keď to nebudete robiť, tak budete 

sankcionovaní.” (fokusová skupina). Väčšina účastníčiek sa však prikláňala k modelu 
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samostatných služieb, v rámci ktorých bude fungovať medzisektorálna spolupráca. 

Služby by mohli fungovať paralelne s ich službami, ale v úzkej spolupráci aj vzhľadom 

na rovnaké filozofické východiská pomoci: “Viem si to predstaviť, že sa z večera do 

rána objaví balík služieb na sociálne poradenstvo a budú vybratí nejakí ľudia, nejaké 

ženy, ktoré sa tomu chcú venovať aj z oblasti psychiatrie, aj MVO a budú zdieľať, budú 

chodiť na zahraničné stáže, učiť sa, vyslovene sa zamerať na túto oblasť a rozširovať 

metodiku, posúvať to ďalej v rámci Slovenska. Taktiež by som to rozšírila to spektrum 

aj z medicínskej oblasti, to je zase rezort ministra zdravotníctva, že zamerať sa 

primárne na toto. Ja nevravím, že by ich malo byť 100, ale keď len piati na Slovensku, 

aj to bude pomoc. Aspoň vieme, že v krajských mestách aspoň je nejaká pomoc. A 

formou stáže a prepojením medzi mimovládkami a lekármi.”(fokusová skupina) 

Špecifické služby by v prvom rade mali poskytovať bezpečné miesto, na ktoré by sa 

ženy mohli s dôverou obrátiť a ktoré by znížilo ich nedôveru z lekárov a polície. Mali 

by sa zameriavať na krátkodobé – krízovú intervenciu aj dlhodobé poradenstvo vrátane 

sprevádzania v trestno-právnom procese. Ako bolo zdôraznené v diskusii, 

poskytovanie služieb by malo ísť ruka v ruke s advokáciou a ovplyvňovaním verejnej 

mienky a verejnej politiky. Špecifické služby by tiež mali byť inzerované ako služby 

špeciálne pre ženy so skúsenosťou so sexuálnym násilím, aby ženy vedeli, kam sa majú 

obrátiť.  

Mimovládne organizácie pracujúce v téme násilia páchaného na ženách poskytujú 

komplexnú pomoc vo všetkých oblastiach, v ktorých môžu ženy zažívajúce sexuálne 

násilie potrebovať služby – sociálne, právne a psychologické poradenstvo a krízovú 

intervenciu. Napriek tomu má práca so sexuálnym násilím svoje špecifiká, na ktoré nie 

sú tieto mimovládne organizácie kapacitne a odborne pripravené. Ide najmä o 

zmapovanie potrieb žien a prostredia pomoci, toho, s čím sa môžu stretnúť na 

lekárskych vyšetreniach, pri vyšetrovaní a v trestno-právnom procese, ale aj o 

špecifické prežívanie traumy a psychických procesov, ktoré sexuálne násilie spúšťa. 

V súčasných finančných a kapacitných podmienkach si mimovládne organizácie 

nevedia predstaviť, že by k svojej existujúcej cieľovej skupine pribrali aj ďalšiu a to aj 

napriek tomu, že východiská pomoci, chápanie násilia ako rodovo podmieneného a 

postavenie ženy v centre služieb sú rovnaké.  

Psychologické služby a psychoterapia 

Na Slovensku funguje sieť verejných poskytovateľov psychologických služieb, ktorá 

je pridružená k Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Činnosť referátov poradenský 

– psychologických služieb sa zameriava najmä na individuálne, párové a rodinné 

poradenstvo v oblasti osobných, partnerských, rodinných a výchovných problémov, 

v krízových situáciách, nešťastiach a životných zmenách, poradenstvo pre manželov a 

deti v prípade rozvodu, rodinné poradenstvo v oblasti závislostí a domáceho násilia 

(zdroj: UPSVaR19). Ako je vidieť zo zamerania poradensko – psychologických služieb, 

tieto sa nešpecializujú na oblasť sexuálneho násilia a ani sa pri ich činnosti s takýmito 

klientkami nepočítalo. Tomu zodpovedá aj výsledok nášho zisťovania, kedy sa nám 

nepodarilo nájsť psychologičku alebo psychológa pracujúceho na úradoch práce, ktorí 

by sa vo svojej praxi stretli s klientkami so skúsenosťou so sexuálnym násilím. Na 

problémy s psychologickým poradenstvom na referátoch úradov práce poukazovali aj 

viaceré účastníčky výskumu vrámci profesijnej skupiny. Jedna z nich to zhrnula 

nasledovne: „tak aby tam naozaj oni   robili  to, čo majú robiť, to znamená 

                                                        
19 http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13517 
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psychologickú prácu  a tak. Jak  ja viem, oni   pomáhajú sociálnym pracovníkom, 

ktorých je málo, robiť niektoré veci, ktoré majú  sociálni pracovníci robiť. Tak je to 

celé posunuté zase inde a potom tí klienti na to  doplatia, lebo ľudia, ktorí sa obrátia 

na nich, že vlastne nemajú v skutočnosti   psychológa, ktorý by im naozaj dal  tú  

psychologickú  podporu a pomoc a prípadne terapiu.” (P5) Z hľadiska nastavenia 

verejných poradensko – psychologických služieb, možných bariér toho, že sú 

pričlenené k verejnému úradu a súčasného fungovania je málo pravdepodobné, že by 

sa tieto služby mohli špecializovať na tému sexuálneho násilia na ženách. 

Okrem verejných poskytovateľov psychologických služieb sa môžu ženy obrátiť na 

súkromné psychologičky a psychológov, prípadne ambulantne na tých, ktorí pracujú na 

psychiatrických oddeleniach v zdravotníckych zariadeniach. Pokiaľ ide o zdravotnícke 

zariadenia, na tie sa väčšinou obracajú ženy s vážnymi následkami sexuálneho násilia 

ako sú depresia, úzkostná alebo obsedantná porucha, silné symptómy PTSD alebo 

závislosti. Zdravotnícke zariadenia tiež poskytujú svoje služby bezplatne, či ide o 

hospitalizáciu alebo o ambulantné služby. Jedna z účastníčiek výskumu však poukázala 

na to, že v prípade psychiatrických zariadení, najmä tých špecializovaných na 

závislosti, nie je možné pracovať s klientkou tak dlhý čas, ako by bolo potrebné: 

“Suportívna terapia na začiatku, v každom prípade len podporná terapia, neskôr mi 

odporúčame do dlhodobého terapeutického procesu. Nie, u nás my máme trojmesačnú 

liečbu a to traumu nespracujete… ale my neriešime tú traumu primárne. My riešime 

závislosť a to čo ju spustilo. Či depresia spustila závislosť alebo je depresia dôsledkom 

závislosti. Či trauma spustila alkoholizmus alebo drogy. Alebo je to dôsledok, lebo to 

je často dôsledkom.” (P7) Po ukončení liečby ženy väčšinou delegujú na iných 

psychoterapeutov, ktorí však nie vždy poskytujú služby hradené zdravotnou 

poisťovňou: “toto je ten problém, lebo tie terapie sú menej platené poisťovňami, to je 

pravda. Celkovo je to vnímané poisťovňami, že  to nie je také potrebné pre klientky, 

hoci paradoxne prax ukazuje inak.” (P4). Výhodou zdravotníckeho zariadenia je však 

užšia spolupráca medzi odbormi psychológie a psychiatrie, čo je dôležité najmä v 

prípadoch, že žena potrebuje medikamentóznu liečbu. Miera spolupráce a rovnováha 

medzi liekovou terapiou a psychoterapiou sa však v rôznych zariadeniach líši. Pokiaľ 

ide o psychologičky a psychoterapeutov so súkromnou praxou, ich činnosť môže byť 

hradená zo zdravotného poistenia – ide však o limitovaný počet sedení alebo samotnou 

klientkou. Zdravotné poistenie pokrýva niekoľko mesačnú terapiu, ktorá však podľa 

názoru odborníčok zúčastnených vo výskume môže, ale aj nemusí byť dostatočná. 

Dĺžka terapie ženy so sexuálnym násilím je rôzna a pohybuje sa v rozmedzí niekoľkých 

mesiacov až rokov v závislosti na individuálnych faktoroch: “Keď je to také, že tá žena 

bola úplne v pohode dovtedy a len má jednu traumu  znásilnenia a potom zase funguje 

ako keby že nemá iné traumy, napríklad, že okolie zareaguje dobre, partner  ju podrží, 

rodina  ju  podrží, okolie zareaguje dobre a ona vyhľadá  pomoc,  tak  tam dokonca sa 

môže stať, že skoro aj ona sama sa z toho  dostane  niekedy, že tí ľudia majú v sebe takú 

silu, že to prekonajú, ale ak je to  žena,  ktorá  už  predtým mala nejakú  záťaž a to 

nemusí  byť  len sexuálne násilie, to môže  byť aj, že otec alkoholik, alebo dlhodobo 

nefunkčný vzťah partnerský, alebo niečo  také, tak  tá terapia niekedy môže trvať aj rok, 

pretože akoby tie symptómy, ktoré prišli po znásilnení sú len vrchol ľadovca a pod tým 

je spústa ďalších vecí.” (P6).  Ďalšou nevýhodou úhrad zo zdravotnej poisťovne je, že 

žena musí mať odporúčanie u lekára, čo znamená ďalšiu osobu navyše, ktorej musí 

rozprávať o svojich problémoch. Náklady na psychoterapiu v súkromnej praxi sa líšia, 

podľa našich zistení sa pohybujú v rozmedzí 25 – 60 EUR za hodinové sedenie, čo pre 
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mnohé ženy môže predstavovať významnú bariéru pre využitie psychologických 

služieb.  

Psychologické poradenstvo a psychoterapia sa sústredí najmä na dôsledky psychického 

násilia, odbúranie symptómov a spracovanie traumy pomocou rôznych 

psychoterapeutických techník. Prístup ku klientkam sa líši jednak kvôli individuálnemu 

prístupu ku každej klientke a jednak z dôvodu osobnosti a zamerania psychoterapeutky. 

Jedna z nich opísala, čo môže klientka od terapie očakávať takto: “Väčšinou na začiatku 

ja zvyknem vysvetliť ľuďom, že to čo sa stalo. aké to môže mať  dôsledky, pýtam sa ich 

nato, čo prežívajú, aké to pre nich je, a vlastne si to tak  nejako dávame dokopy, že čo 

ona prežíva a čo ja o tom viem teoreticky. A potom jej   ja zvyknem ponúknuť, že aké 

možnosti práce vlastne existujú. Ja som práve špecializovaná na 

psychotraumatológiu,čiže ja ovládam niektoré postupy psychotraumatologické, tak jej 

vysvetľujem ako trauma funguje a ako sa vlastne   v terapii trauma spracováva. Ten 

prvý postup je stabilizácia, aby sa upokojila a aby mala pocit bezpečia a by sme 

nadviazali vzťah a potom v tej ďalšej fáze sa tak pomaličky približujeme k tomu, že sa 

pozrieť na tú traumu a spracovať ju.” (P6) Dôležitými témami v terapii sú podľa 

účastníčiek a účastníkov výskumu aj práca s pocitom viny, vytváranie symbolického 

bezpečného priestoru a získanie opätovnej kontroly nad vlastným životom. 

S klientkami, ktoré zažili sexuálne násilie sa pracuje väčšinou formou individuálnej 

terapie, v psychiatrickom zariadení niekedy aj formou skupinovej terapie, ktorá má 

však svoje špecifiká: „my skôr povieme skupinovú terapiu a v tej to ide veľmi ťažko 

pretože ony sa obávajú že iné ženy by ich vysmiali, odmietli, ale my to troška tlačíme 

do tej dimenzie z toho dôvodu že  ak jedna to otvorí ak  to otvoria všetci… znova to 

záleží veľmi od terapeuta, ktorý jednak musí mať skúsenosti, robievať skupinové terapie 

pretože potom je to dosť ťažké zvládnuť keď to až príliš rozbúri tam to treba šetriť. Ja 

som dosť konfrontatívny, ale musím poznať skupinu, ako s ňou pracovať ako vlastne 

hýbať s týmito vecami.” (P7).   

Významným zistením nášho výskumu je, že na Slovensku je nedostatok psychologičiek 

a psychológov, ktorí sa venujú téme sexuálneho násilia a práci s traumou. Svedčí o tom 

aj náš problém pri získavaní účastníčiek a účastníkov výskumu z tejto skupiny. Na 

problém poukázali aj samotné psychologičky: „chýba, čo pre mňa bolo prekvapenie, že 

chýbajú aj nejakí takí možno terapeuti, ktorí, alebo ani nie že terapeuti, to som 

povedala zle, si myslím že taký súkromný terapeut, ktorý robí normálne dobrú terapiu, 

sa nebojí nejakej témy, hej? Ale čo ja som sa napríklad stretla s tým, že keď sme mali 

také stretnutie, s organizáciami ktoré robia domáce násilie, tak tie sa tam vyslovene 

pýtali na to, že kto robí so sexuálnym násilím a takéto veci, lebo že si na to netrúfajú. 

A to ma prekvapilo napríklad.” (P1). Dokonca jedna účastníčka výskumnej skupiny 

popisovala, že na strane psychologičiek je snaha delegovať takéto klientky: “Je to ťažká 

téma veľmi, aj ja stretávam kolegov, čo sa vyhýbajú takýmto klientom, sa ich tak 

zbavujú nejakým spôsobom.” (P6). Výsledkom sú potom dlhé čakacie lehoty u 

terapeutiek, ktoré sa téme venujú: “napríklad, čo  kolegyňa vravela, tak má teraz ženu, 

ktorá má  symptómy násilia,  ktorej  je  potrebné rýchlo pomôcť, lebo  nemôže spávať, 

avšak  ona má najskorší voľný termín  až  za 2 mesiace, tak sa ma pýtala, či by som ju 

nezobrala. Takže v tomto zmysle je príliš málo  terapeutov, napríklad  v [mesto] sú  

celkom  kvalitní, že tá  pomoc sa  dá dostať, keď si človek počká, ale má šťastie, že majú  

termín.”(P6). Problémy s hľadaním kvalitných terapeutiek potvrdili aj rozhovory so 

ženami, kde niektoré našli vyhovujúcu terapeutky až na druhý alebo tretí pokus.  
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Ďalším problémom na strane psychoterapie je, že aj u profesionálov fungujú mýty o 

sexuálnom násilí. V našom výskume sme sa pýtali profesionáliek, ako definujú 

sexuálne násilie. Vo väčšine prípadov ich definícia vychádzala z konceptu súhlasu, 

avšak v dvoch prípadoch sa psychologičky alebo psychológ domnievali, že páchateľ 

použije násilie: „Ja teda vnímam sexuálne násilie ako neprimerané, odmietané, 

odmietaný koitus. Čiže vniknutie, v podstate násilné vniknutie.” (P7)  a žena by mala 

prejaviť aktívny odpor: „teda ak  je  tam jednoznačný  nesúhlas je  tam  vlastne  osobný  

súboj muža a ženy, žena úplne aktívne odporuje, tak  ten  muž  použije násilie nato,  aby 

došlo   k pohlavnému  styku, myslím tým dokonanému styku“ (P5). Navyše, v týchto 

definíciách sa objavuje aj limitovanie sexuálneho násilia na prípady súlože a opomínajú 

sa iné sexuálne praktiky. Ďalším mýtom, ktorý sa objavuje u psychológov a 

psychologičiek je, že žena je aspoň čiastočne zodpovedná za sexuálne násilie, prípadne 

ho nejakým spôsobom vyvoláva: Ja to vnímam, že je to stále také spoločenské 

povedomie, že akoby si za to vždy tá žena môže sama. Toto vnímam ako veľkú tragédiu. 

Dokonca som minule počula ako sa vyjadroval kolega psychológ v tomto duchu.” (P2).  

Psychologické poradenstvo a psychoterapia sa zameriavajú najmä na riešenie 

dlhodobých psychických a vzťahových dôsledkov sexuálneho násilia. Situácia v tejto 

sfére pomoci na Slovensku je kritická, lebo je nedostatok terapeutiek a terapeutov, ktorí 

by vedeli a boli ochotní pracovať s klientkou so skúsenosťou so sexuálnym násilím, čo 

významne znižuje dostupnosť pomoci a prejavuje sa okrem iného aj čakacími lehotami 

u tých terapeutov, ktorí sa práci s traumou venujú, ktoré môžu byť pre ženy s akútnymi 

psychickými symptómami neprijateľné. Chýbajúci výcvik v práci s traumou, ale aj v 

oblasti sexuálneho násilia môže spôsobiť problémy v kvalite poskytovanej pomoci. 

Ďalším problémom je finančná náročnosť terapie, keďže vrámci verejnej siete 

psychologického poradenstva je možnosť poskytnutia pomoci nízka a v zdravotníckych 

zariadeniach alebo u súkromných služieb hradených poisťovňou časovo limitovaná tak, 

že nemusí postačovať na potrebnú dĺžku terapie. Náklady na súkromnú terapiu sú 

relatívne vysoké a pre mnohé ženy neprijateľné.  

Skúsenosti žien v našom výskume, ktoré vyhľadali nejakú formu pomoci (štyri zo 

siedmych žien), sa líšili. Ženy hodnotili pozitívne najmä psychoterapiu, hoci niekedy 

našli adekvátnu pomoc až po navštívení viacerých terapeutiek. Negatívne skúsenosti 

s psychoterapiou sa týkali najmä nekvalitných psychologických služieb: „ja som už 

bola o tom komplet pripravená hovoriť a ona stále chodila okolo horúcej kaše. Lebo sú 

ľudia ktorí ťažko o tom hovorila, ale u mňa to nebol taký problém, keď som sa o tom 

bavila s tými pár ľuďmi, ktorým som povedala celý ten príbeh… Číže tam sme chodili 

okolo toho horúcej kaše a skúšali tie rôzne okľukou prístupy. Ale do určitej miery to 

pomáhalo.” (Z7) Iná komunikačná partnerka mala negatívne skúsenosti s organizáciou 

poskytujúcou pomoc ženám zažívajúcim násilie: nepomohli mi takmer s ničím. Bola to 

viac menej psychologická pomoc - že som vedela, že je niekto, koho to zaujíma a 

prípadne mi potvrdí, že to, čo by som mala urobiť, je dobrý nápad... (Z1), chýbalo jej 

tiež prepojenie služieb: Ja som volala najprv na nejakú linku pomoci, kam som volala 

v noci, keď ma nikto nemohol počuť, a myslím si, že už tam by malo byť veľké prepojenie 

na [organizácia] - že informácie, ktoré tam poviem, by sa mali okamžite dostať k 

niekomu v [organizácia], kto ma dostane na starosť. K niekomu, ku komu mi tú 

schôdzku dohodli. Tam by si mal niekto ten telefonát vypočuť, aby už bol v obraze. Je 

ťažké, keď "obeť" musí znova to iste rozprávať ešte raz.” (Z1).   
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Bariéry vo vyhľadaní pomoci 

Psychologičky a psychológ sa v rozhovoroch zhodli, že ženy, ktoré zažili sexuálne 

násilie, vyhľadávajú pomoc zriedka, skôr sa snažia spracovať traumu samy, prípadne s 

podporou okolia. Ak pomoc vyhľadajú, je to najmä v súvislosti s dôsledkami 

traumatického zážitku, psychickými symptómami, vzťahovými problémami, 

psychosomatickými symptómami alebo problémami so závislosťou. Ako bolo 

spomenuté vyššie, v týchto prípadoch sa stáva, že ženy sú delegované na pomoc inou 

inštitúciou, napríklad psychiatrickými zariadeniami alebo na popud niekoho z ich 

blízkych. Jedna zo žien, ktoré sa zúčastnili výskumu, zdôvodnila svoje rozhodnutie 

vyhľadať pomoc takto: “No ja som vyhľadala tú odbornú pomoc terapeutky s ktorou 

som to celé komunikovala lebo mi bolo jasné, že sama by som sa v tom akurát cyklila 

v hlave a nechcem si z toho robiť nejaké doživotné traumy… Alebo sa s tým kašľať aj 

keď je jasné, že sú momenty, keď sa to proste znova objaví, že si človek na to znova 

spomenie, alebo hocičo, alebo dokáže to byť také celkom paralyzujúce, ale napriek 

tomu nechcem tomu venovať..., proste že nechcem, aby to ovplyvňovalo môj život 

ďalej.” (Z4)  

Hlavnými faktormi, ktoré bránia ženám obrátiť sa na pomoc je slabá informovanosť o 

možnostiach pomoci: “Nevyhľadala som ale dlho som mala pocit, že by som mala. Ako 

dať nejakú bodku za tým. Ani neviem ako to chodí v tejto oblasti…moje predstavy 

končia pri tom ako to je vo filmoch ...ako si vypýtajú 200 dolárov po hodine sedenia na 

gauči.” (Z2), čo potvrdili aj účastníčky profesijnej skupiny. Okrem vyššie spomenutých 

problémov s nedostatkom kvalifikovanej psychologickej pomoci môže ženám brániť 

obrátiť sa na mimovládne organizácie aj fakt, akým tieto inzerujú svoje služby a aké 

názvy používajú: Toto sme vedeli že domáce násilie, ale to ako sa profilujú tak hej, áno 

domáce násilie a násilie ohrozujúce deti a domáce násilie ohrozujúce deti. Čiže ako 

laik v podstate, špeciálne žena, ktorá je mimo partnerského vzťahu, alebo nebodaj tá 

blízka obeť, tak si nemyslím že by som ich kontaktovala…No a zase taká Pomoc obetiam 

násilia, čo je zase taký typ organizácie, ktorá by mohla mať celoslovenské pôsobenie, 

tak to je zase ako keby, tam za tým je to, že je to ako pomoc obetiam násilnej trestnej 

činnosti a ako keby tá,...  a vo chvíli, kedy tá obeť proste nereportovala na políciu, asi 

nevie, či môže prísť sem a či sa to vzťahuje aj na ňu akoby ďalej. (P8).  Problémy s 

názvami organizácií a ich zamerania sa čiastočne potvrdil aj vo fokusovej skupine, kde 

sa s klientkami so sexuálnym násilím stretli skôr organizácie s neutrálnymi názvami 

ako tie, ktoré mali v názve rodinu alebo deti. V prípade zdravotníckych zariadení môže 

ísť zase o obavu zo stigmatizácie: “tá klientka sa môže obrátiť, tá žena, ktorej sa to 

stane, môže sa obrátiť na nejakého klinického psychológa, čo si myslím, že môže byť 

istým krokom pre ňu neprekonateľným. Lebo ide ako keby do nejakého nemocničného 

zariadenia alebo niekde kde je klinicky už spojené s nejakým, ako prostredím 

lekárskym.” (P1), keďže na Slovensku zostáva psychoterapie stále do istej miery 

odsudzovaná: “čo sa týka  odborníkov, veľa ľudí si povie, že veď ja som iba zažila 

traumu, ale nie som šibnutá, tak  nechcem  ísť  sa  psychiatrom  alebo  psychológom, 

lebo  si  myslia,  že to  bude  akoby stigmatizovať, že sú  psychicky chorí.” (P6) Problém 

s vyhľadaním psychologických služieb stále pretrváva najmä v menších mestách a na 

vidieku: “Nie tak ja som z malého mesta, tam ani nebola nejaká možnosť, že keď sa 

každý s každým pozná a nájsť nejakú terapeutku, alebo v malom meste to je 

problematické, dosť problematické.” (Z6) Ďalším faktorom, ktorý ženy spomínali bola 

nedôvera voči službám: “A potom už  nedôveruje  nikomu  ako  ja som nedôverovala 

nikomu vtedy už ono ani  okoliu, ja by som nedôverovala asi už ani tej  psychologičke 

vtedy, ale teraz neviem.“ (Z5)  
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Limity existujúcich služieb 

Ako je vidieť z prehľadu služieb, ktoré by ženy so skúsenosťou sexuálneho násilia 

mohli využiť, na Slovensku je situácia kritická. Jediná špecializovaná služba – portál 

Nemlčme! sa zameriava najmä na svojpomoc a informovanie o probléme sexuálneho 

násilia. Podobne ako on-line poradenstvo, aj telefonická linka môže poskytnúť len 

prvotnú pomoc a informácie, ale nemajú možnosti s klientkami dlhodobo pracovať. 

Mimovládne organizácie venujúce sa násiliu na ženách v partnerských vzťahoch sú 

dlhodobo kapacitne a finančne poddimenzované, takže je pre nich problematické 

rozšíriť svoje služby na ďalšie cieľové skupiny, či už z hľadiska kapacít, časovo 

obmedzeného projektového financovania alebo nedostatočných odborných vedomostí 

a zmapovania potrieb žien so skúsenosťou nepartnerského násilia. V prípade 

psychologických služieb je najväčším problémom nedostatok kvalifikovaných 

terapeutiek pre prácu so sexuálnym násilím a traumou a z neho vyplývajúce čakacie 

listiny. Z hľadiska systémových opatrení sú záujemkyne o terapiu často odkázané na 

vlastné zdroje, keďže verejné služby sa problému nevenujú a služby v zdravotníckych 

zariadeniach sú časovo limitované a v povedomí verejnosti stále stigmatizované. 

Prípadné financovanie psychologických služieb zo zdravotného poistenia v mnohých 

prípadoch dostatočne nepokrýva mieru terapie, ktorá je potrebná a je spojené s 

predložením “výmenného lístka”, čo pre ženy znamená kontaktovanie ďalšej inštitúcie 

pred tým, než sa dostanú k samotnej pomoci. Navyše, psychologické poradenstvo a 

terapia sa zameriavajú len na psychologickú pomoc a dlhodobé následky sexuálneho 

násilia, krízová intervencia, sociálne a trestno-právne aspekty pomoci ženám so 

skúsenosťou sexuálneho násilia tak zostávajú úplne nepokryté. Ďalším problémom je 

nedostatočná koordinácia a spolupráca jednotlivých organizácií, ktorá je založená viac 

na individuálnej báze a dobrých vzájomných skúsenostiach, než na systémovom 

prepojení, ktoré by umožňovalo spoluprácu jednotlivých služieb pri riešení 

konkrétneho prípadu a znižovalo počet inštitúcií, ktorým musí žena opakovane 

vysvetľovať svoju situáciu, čo je v prípadoch sexuálneho násilia obzvlášť zložité.   

Dôležitým zistením nášho výskumu je tiež fakt, že existujúce služby nie sú vôbec 

nastavené tak, aby sa na ne mohli obracať ženy z marginalizovaných skupín. Žena zo 

zdravotným postihnutím poukázala na to, že služby vôbec nereflektujú na špecifické 

potreby týchto žien, počínajúc bezbariérovými prístupmi, špecifikami bezpečnostnej 

situácie ženy (bezbariérové ubytovanie je často umiestnené na prízemí) až po potreby 

zabezpečenie novej asistencie, v prípade, že páchateľom je asistent zdravotne 

postihnutej ženy. Ženy zo zdravotným postihnutím sú pri tom vystavené ešte väčšej 

nedôvere okolia, keďže verejnosť má tendenciu veriť viac osobnej asistencii ako 

postihnutej žene, čo vedie často k tomu, že na zjavné násilie alebo ohrozovanie 

nereaguje. Je preto o to ťažšie uveriť, že páchateľom násilia môže byť osobný asistent, 

keďže verejnosť je presvedčená, že ten, kto pomáha, predsa nemôže byť zlý. Ďalším 

zistením je postoj profesionálnych skupín k rómskej menšine. Žiaľ, v niektorých 

prípadoch sa rómske ženy môžu stretnúť aj s tým, že ich zážitky s násilím sú aj 

v prostredí pomáhajúcich profesií považované za „kultúrne špecifikum“. Účastníčky 

z profesijnej skupiny sa ďalej vyjadrovali, že často nevedia ako pracovať s rómskou 

klientkou a aké sú špecifické potreby tejto menšiny.  
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Trestno-právna dimenzia sexuálneho násilia 

 

V tejto časti sa zameriame najmä na skúsenosti žien, prípadne profesionálnych skupín 

s políciou a na bariéry, ktoré bránia ženám prípady sexuálneho násilia ohlásiť. 

Vzhľadom k tomu, že naše komunikačné partnerky mali menej skúseností s celkovým 

trestno-právnym procesom, podrobnejšie sa mu nevenujeme, upozorňujeme však na 

niektoré nedostatky právneho systému, ktoré sa v rozhovoroch objavili. Skúsenosti s 

trestno-právnym riešením prípadu mali tri ženy, ktoré sa zúčastnili výskumu, pričom v 

dvoch prípadoch sa násilný incident a jeho riešenie odohral v zahraničí, preto sa im 

nebudeme bližšie venovať. Ďalšia žena prípad ohlásila na polícii, ale vzhľadom k tomu, 

že incident sa udial v zahraničí, slovenská polícia sa ním nemohla zaoberať a to aj 

napriek tomu, že páchateľ aj poškodená boli Slováci a žili na Slovensku. K práci polície 

a trestno-právnemu systému sa však vyjadrovali aj účastníčky z profesijnej skupiny.  

V zahraničnej literatúre sa udáva, že aj napriek existencii podporných služieb, zostáva 

miera nahlasovania prípadov sexuálneho násilia polícii nízka. Dôvody, pre ktoré sa 

ženy neobrátia na políciu sú rôzne (pozri Prekážky pri využívaní služieb a sociálny 

marketing). Mnohé z nich sa objavili aj v našom výskume. Jednou z príčin sú 

bezprostredné reakcie žien na násilný incident: „A my... ako...stretávame sa potom, a to 

naozaj celkom relevantné percento tých prípadov, kedy tá obeť bezprostredne po tom 

čine buď nie je schopná rozmýšľať nad tým, či to oznámi na polícii alebo to z takýchto 

dôvodov to uzavrie tak, že neoznámi alebo jej absolútne táto možnosť proste 

nenapadne, lebo ide domov, kde proste dva dni plače, hej? A oni si to vedia 

zreflektovať, ja neviem, s nejakým odstupom niekoľkých mesiacov po tom, kedy si 

proste uvedomia, že to nie je v poriadku, čo sa im stalo a nad tým majú nejaký nadhľad. 

A časť z nich by možno aj chcela podať to trestné oznámenie, ale  uvedomujú si zase, 

že s tým odstupom to bude veľmi ťažké. Chýbajú dôkazy a tak ďalej.” (P8) Významnú 

úlohu zohrávajú aj mýty o sexuálnom násilí, ktoré často zabraňujú tomu, aby sa ženy 

obrátili na políciu: „Ten jeden taký klasický, že sa cítia zahanbené a tak ďalej, potom 

myslím si, že čo sa deje, je to, že oni nemajú, nevedia sa identifikovať hneď ako obeť 

násilnej trestnej činnosti. To je prvá vec. Ak aj tušia, že to čo sa im stalo, je niečo, čo 

by mohlo byť násilný trestný čin, tak ako keby vedeli, že by mali veľmi malú šancu 

uspieť s tým prípadom, a to proste kvôli tomu, že tie prípady sa reálne veľmi vymykajú 

tej predstave toho, ako vyzerá znásilnenie, toho, ako s ním pracuje náš Trestný zákon. 

Taký príklad je, že tie obete sa nezvyknú brániť, veľa z nich sa aktívne fyziky nebráni 

z nejakých, ja neviem, psychologických dôvodov, a tým pádom oni vedia, že sa 

nebránili a že by mali proste veľmi malú šancu uspieť.” (P8) V prípadoch, keď bol 

páchateľ z okruhu známych, je ešte zložitejšie prípad ohlásiť: chcú toho človeka 

nevidieť už, ak to bol známy, a tým pádom nechcú vôbec byť konfrontované s tým, lebo 

vieš, čo by nasledovalo, ako oni to nevedia ale vedia si to predstaviť, veď aj ty keby si, 

tak vieš asi čo by ťa čakalo, nejaká konfrontácia s tým človekom, vypovedanie na súde, 

na polícii, nedajbože zase si, to prvotné vyšetrenie nepodstúpili, takže ďalšie lekárske 

vyšetrenia by nemali zmysel, ale proste toto, ako hanba, dokonca, nechcem povedať že 

strach z toho človeka, to nie, ale toto, to odmietanie akejkoľvek konfrontácie, oni sa 

vyhýbajú tým ľuďom potom už, hej? Ak sú to z okruhu známych.” (P1). Ďalšou príčinou 

je nedôvera v políciu: “a potom som aj tak rozmýšľala, že jak to môžem dokázať alebo 

čo, že sa to stalo, a vlastne že nijak, lebo nikto ho nevidel pri tom. Moje slovo proti 

niekomu, no… No asi som sa bála, že by obvinili vlastne, že si vymýšľam alebo niečo 

podobné, takže... “(Z5) a strach so sekundárnej viktimizácie: “keď ma v tom lese 

napadol ten týpek tak ako som aj chvíľku rozmýšľala, že by som aj na tú políciu išla, 
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a potom ma hneď napadlo že, ale že to by ma zase, že to by som sa potom zase cítila 

horšie, ale vlastne som nemala mať odkiaľ tú informáciu vtedy, že, niekto mi hovoril, 

že sa cítil horšie, keď došiel na políciu? Že to je celkom zaujímavé, že odkiaľ mám ten 

message, že možno by so mnou zaobchádzali ešte horšie než ten násilník, no.” (Z5)  

Je dôležité povedať, že časť z obáv, ktoré ženám bránia obrátiť sa na políciu, sú 

opodstatnené. Slovenská definícia trestných činov znásilnenia a sexuálneho násilia je 

založená na použití donútenia, takže prítomnosť forenzných dôkazov o násilí a aktívnej 

obrane je dôležitým prvkom pre usvedčenie páchateľa. V prípade, že chýbajú a nie sú 

svedkovia činu (čo väčšinou nie sú), stoja proti sebe výpovede poškodenej a páchateľa, 

pričom môže byť aplikovaná zásada “v pochybnostiach v prospech páchateľa” a šanca 

na jeho odsúdenie sa významne znižuje. Na nízkej miere ohlásenia prípadov sexuálneho 

násilia sa do veľkej miery podieľajú aj mýty o sexuálnom násilí na strane polície, ktoré 

sa potom premietajú aj do postojov verejnosti: keď si zoberiem napríklad stránku 

polície, tak oni tam majú rady o nenosení krátkych sukní a vyhýbaní sa parkom 

a temným uličkám… Hej, čiže tam je napríklad, hej, zase sa dá z toho odčítať ako 

polícia rozumie primárne znásilneniu, a čo vlastne, aké preventívne opatrenia oni 

považujú za vhodné, a to platí, keby že to platilo, tak to platí na veľmi malý zlomok tých 

prípadov, toho, ako proste reálne vyzerajú. Ale ten mýtus je veľmi silný. To, že 

znásilnenie je naozaj to, že ma prepadne niekto cudzí a použije hrubú silu a ja sa budem 

zubami-nechtami brániť. Vo chvíli, kedy sa to odlišuje od tohto, tak tie obete majú 

problém jednoducho vyhodnotiť, čo sa im stalo. A či je to proste trestný čin.” (P8). Ani 

obavy zo sekundárnej viktimizácie žien políciou nie sú neopodstatnené. V našich 

rozhovoroch sa objavilo niekoľko príkladov sekundárnej viktimizácie: tá moja jediná 

klientka, ktorá to bola oznámiť, tak tá mala obdobné. „A neprovokovala ste ho trochu 

tak sama?“ „Nemala ste vypité?“ (P1) alebo “policajti boli veľmi necitliví voči nej 

a pýtali sa jej na šialené veci, policajt ju zosmiešňoval tým že jej vravel, že nech mu 

ukáže, aký veľký penis mal ten násilník, že či mal väčší ako je predošlý priateľ a takéto 

veci sa jej pýtal. Musela mu ukázať polohu v akej ležala keď ju znásilňoval.” (P3)  

Dve z psychologičiek poukázali na to, že práca polície je nastavená výlučne na 

vyšetrovanie prípadu a potreby obete stoja v úzadí: “Polícia mala taký trošku tvrdší 

prístup, ale čo sa týka výskumu a zistenia páchateľa tak výborne. Čo sa týka tých 

dôkazov, to bolo na jednotku a čo sa týka prístupu, tak no trošku chabší, nemuseli 

niektoré veci tak dramatizovať a stvrdzovať, ale ten výskum bol dobrý. Páchateľ bol 

nájdený okamžite.” (P3) alebo “Ja som už počula, ale nie z môjho ja som nezažila s tými 

klientmi, ale to som už počula, že ten psychológ, to som od kolegov zažila takéto tieto 

spätné väzby, že polícia očakáva, že ten psychológ im pomôže, aby ten  človek hovoril, 

aby urobil ten identikit, alebo poskytol dajaké info, ktoré by ich  doviedli k… Takže mal 

by to byť človek, ktorý skôr podporí tú ženu v tom, aby povedala toľko, koľko vládze 

povedať a aby tam nedochádzalo k ďalšiemu násiliu, lebo to je ďalšie násilie.“ (P5). 

Skúsenosti žien tiež poukázali na nedostatky v procesnom postupe polície: “Každej 

službe, tým ich výmenám som musela vysvetľovať, čo sa stalo. Každý sa ma pýtal to 

isté. Stále dookola to isté. To nechápem a podľa môjho názoru je to zbytočné a ani to 

neuľahčuje tú situáciu. Inak si ale myslím, že tí policajti boli veľmi profesionálni. 

Prívetiví. Ako nemám im vôbec za zle ak sa musia držať nejakej tej svojej byrokracie. 

Neberiem to, akože to robili naschvál.” (Z2). Pozitívnou skúsenosťou je, že žena 

dostala na výber, či chce hovoriť s policajtom alebo policajtkou.  

Pokiaľ ide o právny systém, výskum odhalil niekoľko nedostatkov, ktoré ženám 

komplikujú situáciu a proces uzdravenia. Jedným z nich je chýbajúca spätná väzba od 
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polície, čo sa s prípadom stalo a ako skončil páchateľ: „Zavolala som na tú pobočku 

polície, kde som ho udala. Tam mi povedali, že tam také veci neriešia, že to posúvajú 

ďalej a že si mám zavolať tam. Dali mi číslo, zavolala som ďalej... Tam mi povedali to 

isté a takto ma…  Áno, pamäťam si to dodnes, bolo to dvanásťkrát. Na 12. mieste som 

sa dostala ku komisárke, ktorá mala môj prípad na starosti. Spýtala som sa jej, čo s 

tým prípadom je a prečo som nedostala žiadne vyzrozumenie. Povedala mi, že 

nezhliadla ten prípad natoľko závažným, aby ho mohla posúdiť inak ako priestupok. 

Prečo som nedostala žiaden papier, aby som sa mohla odvolať alebo čokoľvek, to 

netuším... (Z1). Spätná väzba, najmä v prípade, že išlo o páchateľa, ktorého žena 

poznala, je však veľmi dôležitá pre jej pocit bezpečia. Podobne, ženy neboli 

informované ani o výsledkoch súdneho konania: “ale najhorší bol fakt, že ten mesiac 

a pol až pol roka kým sa dostal do väzenia. Mne napríklad neprišlo ani rozhodnutie 

súdu. Ja som si musela nájsť na internete verejný rozsudok ako skončil tento prípad 

mne nič  neprišlo, že už  sedí a koľko dostal. Zrejme preto, že som neprišla na to 

vyrovnanie, mysleli si, že sa nezaujímam o prípad. Keby že nehľadám neviem ako sa to 

skončilo.” (Z2) Ženy sa tiež sťažovali na dĺžku trestno-právneho konania: “jediné, čo 

mi vadilo na tom systéme bolo to , že to trvalo tri roky. A čo som niesla najťažšie bolo 

to čakanie. Ja som sa nijakým spôsobom upla na to, že som čakala a z toho som sa 

z skoro zbláznila.” (Z7). Ďalším problémom sú opakované konfrontácie s páchateľom, 

čo tiež neprispieva k uzdravovaciemu procesu ženy. Žena bola s páchateľom 

konfrontovaná nielen počas vyšetrovania a súdneho procesu, ale aj v rámci snahy získať 

finančné odškodnenie: “Problém bol to, že ja som mala spôsobenú škodu, asi nejakých 

vyše 300 Eur a moja sestra to isté, čiže  sme chceli  od neho získať náhradu škody. 

A keď som si to chcela nárokovať, prišla mi výzva, že mám s ním stretnúť. Akože prísť 

zoči voči na vyrovnanie. Čo som samozrejme nešla, lebo ako za tých 300 Eur ho tam 

znovu vidieť. .. Je vlastne odsúdený a ešte aj sa priznal, aby dostal nižší trest. Nevidím 

dôvod prečo by som ho mala vidieť v jednej miestnosti za prítomnosti niekoho. Čo je 

také asi najhoršie...” (Z2) Ženy sa tiež vyjadrili k efektívnosti represie a odsúdenia ako 

odstrašenia potenciálnych páchateľov: “lebo tí muži, oni nemajú pocit, že by za to mohli 

byť nejako perzekvovaní, čo je podľa mňa problém, že je to stále v tichosti akoby 

akceptované. Že no a čo proste... Tak ono je to taká vec že ono sa to môže aj ťažšie 

dokazovať, a keď je to tvrdenie proti tvrdeniu tak sa väčšina nakloní na stranu toho 

muža ako tej ženy.” (Z4). Chýba tiež práca s odsúdenými páchateľmi, ktorá by 

zabraňovala ďalšej recidíve: “Celý čas sedel za sexuálne činy, dostal sa von a vedel, že 

pôjde sedieť zase. Iba sa potreboval ...keď bude voľný posledné týždne, tak si užije ako 

sa mu bude dať.  Už mu je proste jedno, že či pôjde sedieť za jedno znásilnenie alebo 

za desať či dvadsať. Neviem, či sa dá takýchto zvrátených delikventov vôbec pustiť na 

ulicu medzi ľudí. Každý čakal na prvý čin, čo urobí, aby ho zavreli naspať.” (Z2) 

Hlavné problémy v trestno-právnom systéme, ktoré sme identifikovali počas nášho 

výskumu, sa týkajú právnej definície znásilnenia a sexuálneho násilia, ktorá je založená 

na použití donútenia, čomu zodpovedá aj prístup polície pri získavaní dôkazov. Takto 

zadefinované sexuálne násilie má tiež vplyv na to, ako sa ženy identifikujú s tým, že sa 

stali obeťou trestného činu a či prípad ohlásia na polícii. Právna definícia takto 

nepostihuje veľké množstvo prípadov sexuálneho násilia a znižuje mieru represií pri 

takýchto činoch. Represia má preto nízky účinok na potenciálnych páchateľov. Navyše, 

aj v prípade, že páchatelia boli odsúdení, nie je zabezpečená dostatočná práca s nimi 

tak, aby nedochádzalo k recidívam. Okrem slabšie fungujúcej represívnej zložky je 

problémom slovenského právneho systému to, že nie je nastavený tak, aby rešpektoval 

potreby obete a pripísal jej v trestno-právnom konaní dôležité miesto. Jedna zo žien to 
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tento rozpor popísala nasledovne: “Čisto ľudský záujem o človeka ako o obeť, nie 

všetko spisovať, aby sa mohlo začať vyšetrovanie a tak. Aby človek nebol degradovaný 

na rozmer ľudských dôkazov. Jedna vec je že to ideme vyšetriť a jedna vec, že máte 

problém a treba to uchopiť.” (Z2) Namiesto záujmu o obeť násilného trestného činu sa 

pri procesných postupoch, či už vo vyšetrovaní, súdnom konaní alebo pri žiadaní 

odškodného preferujú jednoznačne potreby systému na úkor potrieb obetí. Zbytočné 

konfrontácie s páchateľom, sekundárna viktimizácia a neinformovanie žien o 

výsledkoch trestného konania však výrazne prispievajú k traumatizácii žien a strate 

pocitu bezpečia.  

Návrhy na zlepšenie systému pomoci  

 

V rámci nášho výskumu mali ženy aj profesijné skupiny možnosť vyjadriť sa k 

zlepšeniu služieb. Ich návrhy pokrývali celú škálu služieb tak, ako bola popísaná 

v teoretickej časti – od krízovej intervencie zahŕňajúcej aj medicínske služby, cez 

sociálne a psychologické poradenstvo, právnu asistenciu a zastupovanie po 

svojpomocné skupiny a prácu s blízkymi žien, ktoré zažili sexuálne násilie. Účastníčky 

výskumu sa však rozchádzali v tom, aký model služieb by bol v slovenských 

podmienkach najvhodnejší. Objavili sa všetky tri modely – spojené služby, integrovaný 

aj koordinovaný model. Výhodou spojených služieb by bola najmä väčšia efektivita a 

to najmä v menších mestách, kde nie je predpoklad, že by čisto špecializované služby 

mali dostatok klientiek. Objavili sa tiež obavy zo stigmatizácie v prípade, že by služby 

boli určené výlučne ženám so skúsenosťou sexuálneho násilia: „Pri tomto ako keby 

nastavení spoločnosti, ja by som tam nešla. Mne to príde ako... nejaké... neviem... 

centrum pre znehodnotené ženy alebo niečo, chápete”. (Z5) Iné účastníčky výskumu 

boli za integrovaný model fungujúci pri zdravotníckych zariadeniach, keďže problém 

rámcovali najmä ako záležitosť verejného zdravia: “tam akože cestu by sme videli 

v nejakých pracoviskách pod jednou strechou, čiže ten ideálny stav by bol taký, že tá 

obeť niekde môže prísť, kde dostane krízovú intervenciu, dostane lekárske súdno-

znalecké vyšetrenie, dostane poučenie, nejaké základné, sociálno-právne a potom 

prípadne kontakty na nejaké nadväzné služby. A toto by malo byť niečo, čo by malo 

zase proste byť geograficky dostupné a tak ďalej a ako keby nejaká sieť, my by sme 

navrhovali to viazať na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aj kvôli tomu, čo tam 

má byť, aj kvôli tomu, že myslíme, že toto je jediné niečo, v čo by tie obete mohli mať 

dôveru, alebo proste nejaké miesto, ktoré by vedeli kontaktovať aj bezprostredne po 

čine, s tým že by sa tam perspektívne otvárali možnosti odloženého podania trestného 

oznámenia a nejakých anonymných vzoriek, čo si myslím, že, ja som teraz nepozerala 

na to z pohľadu, koľko páchateľov sa podarí odstíhať, ale z pohľadu záujmov tej obete, 

si myslím, že pre časť tých obetí by toto bola nejaká cesta, aby ten prípad bol nejako 

zdokumentovaný, a oni keď si rozvážia alebo keď proste prehrmí tá krízová situácia, 

a uloží sa im to v hlave tak, že chcú podať to trestné oznámenie, tak to môžu proste 

spraviť s tým, že ten prípad nebude trpieť dôkaznou núdzou. Lebo ja si myslím, že 

naozaj si časť obetí toto vyčíta jednoducho, a toto by bol proste spôsob ako to riešiť. 

Čiže jedna vec sú proste nejaké takéto krátkodobé, povedzme krízové služby, a potom, 

kde by mali byť ako takéto nejaké minimálne štandardy, a potom tie dlhodobé služby, 

tam by som videla, že tie už by mohli byť, proste rôznorodejšie, aj čo sa týka 

poskytovateľov, aj toho prevedenia, kde už by to bolo o tom, čo tá obeť presne bude 

chcieť, čo bude potrebovať, ktoré by tiež nejako mohol podporovať štát. Trebárs to 

môže byť individuálne poradenstvo, psychologické alebo skupiny.” (P8)  
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Pokiaľ ide o financovanie služieb, hlavnú zodpovednosť by mal niesť štát: “Tie 

krátkodobé služby si myslím, že tie by mal financovať štát. Ako ja to vnímam ako 

problém verejného zdravotníctva vyslovene. A ono si to v podstate aj, a neviem či by 

som to nazvala službami, to ako rozumieme my napríklad, v takom krízovom centre tam 

to v sebe fakt spája, čo existuje, alebo by existovať malo. Len tá filozofia toho je iná 

a tá distribúcia toho je trochu iná. Potom tie dlhodobé, to by tiež nebolo zlé, keby štát 

na to akože úplne nekašľal... No ako to čo si myslíme je, že ten štát by mal pripraviť 

nejakú minimálnu sieť a keď už sa do toho zapoja nejaké ďalšie súkromné neviem čo, 

ďalšie služby, tak akože jasné, ale aj tak by tu mala existovať nejaká základná 

infraštruktúra pre to, aby tie obete reálne mali šancu vyhľadať tie služby 

a nevylučovalo to nejaké, či už ľudí z nejakých sociálnych vrstiev alebo v nejakých 

životných situáciách.” (P8) Hoci sa všetky účastníčky výskumu zhodli na tom, že 

krízová intervencia by mala byť financovaná z verejných zdrojov, pri financovaní 

psychoterapie sa objavil aj názor, že klientka by sa na financovaní mala podieľať: “Čo 

sa týka odbornej psychologickej a psychiatrickej starostlivosti, na toto nemám úplne 

vyhranený názor, lebo na jednej strane zastávam názor, že človek pokiaľ chodí na 

psychoterapiu, tak by sa na tom mal podieľať finančne. Že aj vôbec ten 

psychoterapeutický proces lepšie funguje, na druhej strane si myslím, že nejakú 

podporu, spoluúčasť možno toho štátu na psychoterapeutickej liečbe viem si predstaviť, 

len neviem, ako by sa to ohraničilo, že komu áno, komu nie. Toto je taká ošemetná vec 

a je to taká širšia otázka vo financovaní psychoterapie.” (P2) Aj táto psychologička 

však zdôraznila, že by mal existovať systém financovania pre ženy, ktoré si terapiu 

nemôžu dovoliť: “Áno, toto určite nie je úplne ošetrené. Neviem ani riešiť, ale áno 

určite, lebo je toto vec, ktorá naozaj nezapríčinila.” (P2) 

Návrhy na zlepšenie sa týkali aj zdravotníckych služieb – najmä užšej koordinácie 

psychiatrie a psychológie, zvýšenie odbornosti gynekologických zariadení v oblasti 

forenzných vyšetrení a možnosť, aby vyšetrenia robili ženy. Podobne, účastníčky 

výskumu navrhovali, aby sa prípadom sexuálneho násilia venovali primárne 

vyšetrovateľky. Navrhovali tiež diferenciáciu pri špecializácii policajtov, ktorí by sa 

venovali páchateľom a špecializovanými policajtkami pre poškodené. Alternatívou by 

bola prítomnosť psychologičky alebo krízovej pracovníčky pri vypočúvaní, ktorej 

hlavnou úlohou by bolo dbať na to, aby obeť nebola sekundárne viktimizovaná a boli 

chránené jej záujmy a rešpektovali by sa jej potreby. Zdôrazňovali tiež úlohu 

vzdelávania a informovania orgánov činných v trestnom konaní a súdov v oblasti 

sexuálneho násilia a jedna účastníčka skupiny navrhovala aj vytvorenie podporného 

systému pre špecialistky, ktoré by sa tejto téme venovali: “Neskôr by veľmi potrebovali 

tieto obete policajta - ideálne policajtky, keď hovoríme o ženských obetiach, ktoré by 

boli v tomto školené, lebo je dôležité vedieť, že aj policajtka, advokátka, obhajkyňa, 

ktorá pracuje s takouto ženou, tak ona je tiež traumatizovaná sekundárne, je nášup 

pracovať s týmito obeťami. Niekedy sa môžu ľudia s touto sekundárnou traumatizáciou 

vyrovnať po svojom, tak že škodia tej obeti, že necitlivo vypočúvajú, spochybňujú, čo 

hovorí, alebo naopak sa príliš do toho vžijú a nedokážu zachovať hranice. My 

psychológovia sme už naučení, ale aj tak sme sekundárne traumatizovaní, ale zhruba 

už vieme, že ako s tým narábať, ako si to ošetriť a toto mi príde hrozne nefér, že oni 

nevedia, aby aj oni vedeli, že aj toto je veľmi ťažká, náročná práca, možno by som ich 

za to aj nejako finančne ohodnotila, aj v tom vzdelala, aj nejako ich ošetrovala následne 

v skupine, kde bude psychológ, kde o tom budú hovoriť, budú môcť sa z toho 

vyrozprávať, odložiť to bremeno. Treba vedieť, že je to náročné pre každého, kto príde 

s obeťou do styku. Rátať s tým. Mať policajtov korí sú v tomto školení a sú v tomto aj 
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ošetrovaní, a  ktorí aj vycestujú, že nemuseli by byť v každom okrsku, ale budú cestovať, 

tam kde sú tie obete, alebo tie obete budú cestovať. Toto mi príde hrozne dôležité, aby 

sa nedostali k niekomu, kto o tom nič nevie a kto sa s tým môže vysporadúvať po 

svojom.” (P2) 

Ženy aj profesijné skupiny sa tiež zhodli, že je veľmi dôležité, aby sa téma sexuálneho 

násilia odtabuizovala a venovala sa pozornosť odstraňovaniu mýtov na strane 

zainteresovaných profesií a verejnosti. Jedna z účastníčiek výskumu to pomenovala 

takto: “No ono je podľa mňa problém v tom, že keď sa niečo takéto stane žene, tak 

majoritou spoločnosti je vnímaná ako nejaká štetka. Že aj tak si za to sama môže, 

a niečo, že tam ide o ten mindset, čo má proste tá spoločnosť. To je to, čo by sa malo 

v prvom rade, to je ten najbrutálnejší problém toho celého. Lebo keď to je takto tak 

potom automaticky veľa tých žien, aj tie čo sú z mesta alebo z dediny a nemajú také 

vzdelanie, tak to potom asi tak berú, že to tak má byť, alebo malo to tak byť, že si akože 

sama za to môžem, alebo že nepoviem to nikomu, lebo si budú o mne myslieť že som 

pobehlica... a potom, kým to spoločnosť ako celkovo neodsúdi, že toto je niečo 

neakceptovateľné, tak sa to ťažko zmení.” (Z4) Celkové nastavenie spoločenského 

chápania problému sexuálneho násilia tiež komplikuje proces uzdravovania sa žien: 

“Darmo my tu trebárs prepracovávame, že sa niečo stalo, za čo ona nemôže a on urobil 

niečo zle, keď ten štát, tá spoločnosť hovorí niečo iné. Štát hovorí, že je to tak 

v poriadku a ten človek nebude potrestaný. Toto vnímam ako veľmi nešťastné, darmo 

potom my hocičo budeme robiť, keď ten vinník nie je potom odsúdený.” (P2)  

V rámci osvety a odtabuizovania témy účastníčky výskumu tiež navrhovali, aby sa 

zlepšil systém sexuálnej výchovy na školách: Jedná dôležitá vec, jednoznačne zahŕňať 

sexuálnu výchovu nie len v zmysle reprodukčnom, ale aj v zmysle aby chlapci vedeli, 

čo je to súhlas. Aby dievčatá vedeli, že môžu povedať nie, lebo veľa vecí sa deje v takej 

šedej zóne, keď človek má traumu a ani nevie prečo. A v podsade taká ta kultúra 

rešpektu vzájomného. (Z7). Zaujímavým príspevkom k téme bol návrh, aby sa situácia 

obrátila a diskusia o sexuálnom násilí sa neobracala primárne na ženy, ale na mužov 

ako tých, ktorí násilie páchajú: “Tak to je to hlavné, ale v tom celom je akože jedna vec, 

že hovoriť o tomto z pozície žien, ale o tomto by sa malo hovoriť aj z pozície mužov, že 

takéto veci sa fakt nemajú robiť a prečo. Možno mne sa to iba tak zdá, ale keď sa o tom 

rozprávajú z tej pozície, že žena ako obeť a muž proste ako ten zlý alebo čokoľvek, ale 

podľa mňa keď sa hovorí o tomto, tak by sa malo apelovať aj na tých mužov, že proste 

nech sa uvedomia, že toto sa fakt nerobí. Že keď sa o tom hovorí, že nech sa na to 

pozerá z obidvoch strán. To by bolo podľa mňa fajn, keby že sa o tom hovorí aj z tej 

druhej strany.” (Z4) 

Zhrnutie 

Systém pomoci ženám zažívajúcim sexuálne násilie na Slovensku má vážne nedostatky 

v kvantitatívnej aj kvalitatívnej rovine. Je vôbec otázne, nakoľko sa dá hovoriť o 

“systéme”. Chýba komplexná pomoc, ktorá by sa zameriavala na všetky potreby žien. 

Nedostatky boli identifikované na všetkých úrovniach. Krízová intervencia je pokrytá 

len on-line poradenstvom a telefonickou linkou, pričom len telefonická linka je 

financovaná z verejných zdrojov. Skúsenosti však ukazujú, že on-line poradenstvo je v 

prvom kontakte pre ženu výhodnejšie, keďže zaručuje väčšiu anonymitu. Úplne 

absentujú inštitúcie krízovej intervencie, kde by sa žene dostalo komplexnej pomoci – 

zdravotnej, psychologickej, sociálnej a právnej. Túto medzeru čiastočne suplujú 

mimovládne organizácie zamerané na násilie na ženách v partnerskom vzťahu, ich 
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kapacity – osobné, finančné aj odborné sú však obmedzené. Veľké nedostatky sú aj pri 

poskytovaní psychologickej pomoci a psychoterapii – na Slovensku je nedostatok 

terapeutiek, ktoré sa kvalifikovane venujú práci s traumou a so sexuálnym násilím. Tie, 

ktoré sú, majú často neprípustne dlhé čakacie lehoty a ich služby sú finančne náročné, 

takže automaticky diskvalifikujú veľkú skupinu žien. Situáciu neriešia ani verejné 

psychologické služby, keďže tie nemajú vytvorené podmienky na to, aby sa prípadom 

sexuálneho násilia kompetentne venovali. Ženy, ktoré sa chcú obrátiť na pomoc, majú 

teda veľmi limitované možnosti, kam sa obrátiť. Ešte v horšej situácii sú však ženy so 

špecifickými potrebami (menšiny, zdravotne postihnuté), keďže existujúce služby nie 

sú nastavené tak, aby vedeli tieto potreby adresovať. Navyše, ženy so špecifickými 

potrebami často narážajú na ďalšie stereotypy aj zo strany inštitúcií a profesií, ktoré 

vytvárajú bariéry pre efektívnu pomoc. Trestno-právny systém na Slovensku je v 

oblasti sexuálneho násilia nedostatočný, počínajúc právnou definíciou trestných činov, 

procesným nastavením, ktoré stavia obete trestných činov do znevýhodnenej pozície a 

neprihliada na ich potreby. Chýba tiež koordinácia jednotlivých zložiek pomoci, ktorá 

by zabezpečovala efektivitu, zabraňovala viktimizácii a zjednocovala prístup na 

spoločných východiskách. Veľkým problémom je tiež spoločenská stigmatizácia a 

tabuizovanie témy sexuálneho násilia, ktorá vytvára nepriaznivú klímu pre riešenie 

situácie žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím a je jedným z najdôležitejších bariér 

pre vyhľadanie pomoci.  

 

Závery a odporúčania pre ďalší výskum 

 

Ako bolo spomenuté vyššie, naša štúdia odhalila výrazné nedostatky v poskytovaní 

služieb ženám, ktoré zažili sexuálne násilie. Medzery existujú na všetkých úrovniach 

odporúčanej pomoci – krízovej intervencie, sociálneho, psychologického a právneho 

poradenstva, v medicínskej aj právnej rovine. Neexistuje miesto, kde by dostala žena 

so skúsenosťou sexuálneho násilia komplexnú pomoc. Aj v prípade existujúcich 

služieb boli identifikované vážne kapacitné a odborné nedostatky. Hoci ženy 

identifikovali ako hlavné potreby psychologickú pomoc a menej sa vyjadrovali ku 

krízovému poradenstvu, je to dané najmä limitmi skupiny žien, ktorá sa výskumu 

zúčastnila a tomu aká doba od incidentu uplynula. Dôležitým zistením tiež je, že 

sexuálne násilie ovplyvňuje aj pracovný život žien, preto by sytém mal byť nastavený 

tak, aby im pomohol toto obdobie preklenúť aj z pracovného a finančného hľadiska, či 

už formou platenej práce neschopnosti alebo kompenzácie ušlého zisku. Problémom je 

tiež nedostatočná koordinácia jednotlivých zložiek pomoci, kde chýba systémové 

prepojenie založené na jednotnom chápaní násilia a postupoch. V súčasnosti sú ženy 

vystavované situáciám, v ktorých sa opätovne musia vracať k traumatickému incidentu, 

čo by sa integrovanými alebo koordinovanými službami znížilo. Ako bolo zdôraznené 

v teoretickej časti, práve funkčné služby sú dôležitým prvkom v prevencii sexuálneho 

násilia a funkčnosti represívneho systému, ktorý, ako sa zdá, má na Slovensku tiež 

značné medzery. V oblasti právnej sme identifikovali nedostatky nielen v definícii 

trestných činov, ale aj v procesnom postavení obete, kde systém uprednostňuje vlastné 

záujmy na úkor potrieb žien.  

Vzhľadom k tomu, že náš výskum je prvým výskumom zameraným čisto na sexuálne 

násilie na Slovensku a ide o exploratívny výskum orientujúci sa na zmapovanie systému 

pomoci a skúsenosti žien, ktoré zažili sexuálne násilie, nemožno považovať jeho 
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výsledky za úplné. Aj vzhľadom na limity výskumu si nenárokujeme na komplexné 

zmapovanie situácie a problémov na Slovensku. Domnievame sa však, že sa nám 

podarilo identifikovať hlavné nedostatky systému pomoci ženám zažívajúcim násilie. 

Existuje však množstvo oblastí, ktorým sme sa kvôli zadaniu výskumu ako aj jeho 

krátkej časovej realizácii nemohli venovať a v ktorých by mohli vyvstať ďalšie 

potenciálne medzery v poskytovaní služieb. Napríklad, trestno-právnej a medicínskej 

oblasti sme sa dotkli len okrajovo a pre celkové zmapovanie situácie v týchto oblastiach 

je potrebný ďalší výskum (napríklad, zmapovanie postupov polície a súdov, lekárov a 

forenzných znalcov, zistenie miery informovanosti o sexuálnom násilí u týchto 

profesijných skupín a ich chápania sexuálneho násilia). Nedostatočne sme sa tiež 

venovali sociálnej práci a potrebám žien v tejto oblasti ako aj prístupu a potrebám žien 

z rôznych marginalizovaných skupín. Medzery v identifikácii všetkých problémov sa 

vzhľadom na nízky počet komunikačných partneriek v oboch výskumných skupinách 

objavujú aj v témach, ktorým sme sa podrobne venovali a je vysoko pravdepodobné, 

že ďalšie ženy a príslušníci profesijných skupín by priniesli nové oblasti problémov a 

otvorili nové témy súvisiace s potrebami žien a mapovaním služieb. Odporúčame preto 

pokračovať v realizácii výskumov zameraných na skúsenosti žien so sexuálnym násilím 

a to formou kvantitatívnych aj kvalitatívnych výskumov. Okrem vyššie uvedených 

oblastí, ktorým by sa výskumy mali venovať, zostala nepokrytá celá škála otázok, ktoré 

by si vyžadovali hlbšie skúmanie súvislostí, napríklad rozdiely v prežívaní, reakciách 

a vyhľadávaní pomoci pri neznámych páchateľoch a páchateľoch z okruhu známych, 

efekt negatívnych reakcií okolia a inštitúcií na uzdravovací proces žien so skúsenosťou 

sexuálneho násilia, priebeh procesu vyrovnávania sa s traumou a pozitívne a negatívne 

vplyvy naň, vzťah medzi skúsenosťami so sexuálnym násilím a závislosťami, faktory, 

ktoré zvyšujú riziko viktimizácie, bariéry vo vyhľadávaní pomoci a podobne. Na 

Slovensku je tiež úplne nezmapovaná oblasť verejnej mienky, pretrvávanie mýtov o 

sexuálnom násilí a ich vplyv na obete a páchateľov sexuálneho násilia. (Naša analýza 

mýtov v internetových diskusiách však poukazuje na to, že rôzne mýty o sexuálnom 

násilí sú na Slovensku prítomné). 

Výsledky nášho výskumu, akokoľvek limitované, však korešpondujú s poznatkami zo 

zahraničnej literatúry pokiaľ ide o skúsenosti žien a následky sexuálneho násilia. 

Mnohé z problémov, ktoré sme v našom výskume identifikovali, sa objavujú aj v 

zahraničí – stigmatizácia, mýty, problémy s kvalitou pomoci, sekundárna viktimizácia, 

uprednostňovanie potrieb systému na úkor potrieb žien, nedostatočná odbornosť u 

profesií zainteresovaných do riešenia problému sexuálneho násilia, nízka miera 

ohlasovania trestných činov a vyhľadávania pomoci, bariéry poskytovateľov služieb 

pre ženy so špecifickými potrebami alebo nedostatočná koordinácia jednotlivých 

aktérov. Je preto vysoko pravdepodobné, že spôsoby riešenia problému sexuálneho 

násilia sú podobne prenositeľné a aplikovateľné na slovenské podmienky, samozrejme 

po modifikáciách zodpovedajúcich domácemu kontextu. Svedčí o tom aj fakt, že 

účastníčky nášho výskumu odporúčali zavedenie takmer totožných služieb ako sa 

uvádza v teoretickej literatúre a zahraničných štandardoch bez toho, že by vo väčšine 

prípadov mali túto oblasť preštudovanú. Vzhľadom k tomu, že služby sú prakticky 

neexistujúce, je možné inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe a vytvoriť a odskúšať 

modely pomoci a nastaviť ich fungovanie tak, aby zodpovedali štandardom. Samotné 

budovanie služieb si však vyžaduje zmenu legislatívneho prostredia (napríklad pre 

integrované služby pri zdravotníckych zariadeniach neexistuje v slovenskom kontexte 

porovnateľná služba), vytvorenie nového systému financovania takýchto služieb 

(keďže majú multisektorálny charakter) a postupné budovanie expertízy u všetkých 
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zúčastnených profesií. Odporúčania, ktoré dávame na základe poznatkov nášho 

výskumu, sa preto pohybujú v relatívne všeobecnej rovine, keďže na zavedenie 

viacerých opatrení by bola potrebná samostatná analýza uskutočniteľnosti. Navrhujeme 

najmä systémové zmeny, ktorých zavedenie si vyžaduje čas a zdroje, existuje však 

množstvo postupných krokov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu situácie. Pozitívnymi 

krokmi sú novovytvorený internetový portál a telefonická linka. Ďalším krokom by 

malo byť zohľadnenie teoretických a právnych poznatkov pri upravovaní legislatívy, 

najmä pokiaľ ide o definíciu trestných činov súvisiacich so sexuálnym násilím 

a postavením obete a obrane jej záujmov v trestno-právnom procese.  
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ODPORÚČANIA NA ZMENY VEREJNEJ POLITIKY 
 

Komplexná krízová intervencia a poradenstvo 

1) Vytvoriť centrá komplexnej krízovej pomoci a poradenstva pri zdravotníckych 

zariadeniach vo vybraných mestách (tak, aby zodpovedali geografickej 

dostupnosti) podľa modelu integrovaných služieb, v ktorých sú všetky služby 

pod jednou strechou. Centrá by mali poskytovať zdravotné ošetrenie, forenzné 

vyšetrenie, krízovú intervenciu, psychologické a právne poradenstvo. 

Štandardom by tiež mala byť možnosť uschovať dôkazný forenzný materiál pre 

prípad, že si žena rozmyslí ohlásenie trestného činu na polícii. Centrá by 

zároveň úzko spolupracovali s políciou a sprostredkovávali kontakt medzi 

ženou a políciou a sprevádzali ju v procese vyšetrovania. Pri zriaďovaní centier 

by sa mali brať do úvahy aj potreby špecifických skupín žien a centrá by mali 

mať vytvorené postupy, ako adresovať špecifické potreby týchto žien a 

fungujúce pracovné vzťahy s organizáciami, ktoré ich môžu pomôcť napĺňať.  

2) Podporovať mimovládne organizácie pri poskytovaní služieb ženám so 

skúsenosťou sexuálneho násilia, či už pri rozširovaní existujúcich poradní alebo 

pri vytváraní nových. V slovenskom kontexte sa ukazuje, že sú to najmä 

mimovládne organizácie, ktoré efektívne poskytujú pomoc a zároveň sú 

nositeľkami spoločenských zmien a zmien vo verejnej politike. 

3) V menších mestách vytvoriť službu podľa vzoru amerických SANE (sexual 

assault nurse examiners) – zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek 

vyškolených v krízovej intervencii a forenzných vyšetreniach.  

4) Vytvoriť koordinačné skupiny pre oblasť sexuálneho násilia (môžu byť ako 

súčasť koordinačných skupín zameraných na partnerské násilie na ženách), 

ktoré zabezpečia jednotný prístup, spoločné postupy, delegovanie prípadov a 

pravidelné vyhodnocovanie služieb. 

5) Vytvoriť a zverejniť zoznam psychoterapeutiek a psychoterapeutov, ktorí sú 

kompetentní pracovať s traumou a témou sexuálneho násilia a vzdelávaním 

zabezpečiť rozširovanie tejto siete. 

6) Vytvoriť systém financovania poskytovateľov služieb pre ženy so skúsenosťou 

sexuálneho násilia a to verejných aj neverejných. 

7) Vytvoriť systém informovania o možnostiach pomoci využívajúci viacero 

komunikačných kanálov a oslovujúcich rôznorodé cieľové skupiny. 

 

Právny systém 

1) Zmena definícií trestných činov znásilnenia a sexuálneho násilia tak, aby viac 

zohľadňovali realitu páchania týchto činov. 

2) V rámci pripravovaných právnych a procesných zmien o postavení obetí v 

trestno-právnom procese zapracovať aj potreby žien, ktoré zažili sexuálne 

násilie. 

3) Vytvorenie špecializovaných vyšetrovateliek zaoberajúcich sa násilím 

páchaným na ženách (vrátane nepartnerského sexuálneho násilia), ktoré by 

úzko spolupracovali s integrovanými centrami pomoci. Vyšetrovateľky by mali 

mať vytvorený priestor na vzájomné stretávanie sa, reflektovanie a výmenu 

skúseností, psychologické poradenstvo a podporu v systéme polície.  
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4) Zaradiť do vzdelávacieho systému polície, prokuratúry a súdov tému 

sexuálneho násilia s cieľom zabrániť sekundárnej viktimizácii. 

5) Vytvoriť funkčný systém finančného odškodnenia obetí sexuálneho násilia 

(ušlá mzda, náklady na terapiu, spôsobená škoda). 

 

Budovanie povedomia verejnosti 

1) Kampaň na odstraňovanie mýtov o sexuálnom násilí, najmä o zodpovednosti 

obete za sexuálne násilie a odstránenie “klasického scenára znásilnenia”. 

2) Kampaň adresovanú mužom a chlapcom o konsenzuálnom sexe 

3) Informovanie verejnosti o možných scenároch sexuálneho násilia a šedých zón 

medzi konsenzuálnym stykom a znásilnením. 

4) Práca s médiami o zobrazovaní sexuálneho násilia a reprezentácie obetí. 

 

IMPLIKÁCIE PRE TVORBU METODIKY POSKYTOVANIA 

ŠPECIALIZOVANÝCH SLUŽIEB 
 

Nasledujúce body poskytujú orientáciu pre pomoc klientkam, ktoré zažili sexuálne 

násilie. Je však treba brať do úvahy, že každá klientka je jedinečná a situáciu prežíva 

individuálne. Podobne, potreby žien sa v priebehu poskytovania služieb môžu meniť a 

služby by mali na tento fakt reagovať. Hlavnými zásadami poskytovania pomoci je, 

že záujem ženy stojí vždy v centre služieb, žena má robiť samostatné, ale 

informované rozhodnutia a je len na nej, aké kroky podnikne alebo nepodnikne.  

 Vytvoriť bezpečný priestor fyzicky aj emocionálne. Rešpektovať prípadnú 

potrebu anonymity. 

 Pomoc je založená na aktívnom počúvaní, povzbudzovaní ženy a emočnej 

podpore.  

 Dať žene najavo, že za incident je vždy zodpovedný páchateľ. 

 Ženu v žiadnom prípade nespochybňovať a ukázať jej, že je jej uverené. 

 Vysvetliť jej, aké rôzne formy sexuálneho násilia existujú a že to, čo zažila 

ona, môže pod nich spadať a môže byť trestným činom (v súlade s 

legislatívou). 

 Rešpektovať mieru toho, koľko je žena ochotná a schopná o incidente a 

svojom prežívaní hovoriť. 

 Zamerať sa na aktuálne problémy v bežbom živote (spánok, stravovanie, 

zvládanie bežných aktivít, starch z miest, pohybu alebo aktivít). 

 Zistiť, nakoľko má klientka problémy v pracovnom živote a pomôcť jej nájsť 

primerané riešenie (práceneschopnosť, dohodu so zamestnávateľom a pod.). 

 Pomôcť klientke spracovať emócie, poskytnúť jej priestor na ich vyjadrenie, 

normalizovať jej prežívanie (ide o normálne reakcie na nenormálnu situáciu). 

 Zistiť, či sa objavili niektoré so symptómov PTSD, prípadne iných 

psychických porúch a pripraviť ženu na to, že sa môžu objaviť aj s radami, 

ako v takých situáciách reagovať. 

 Zhodnotiť osobné stratégie žien na zvládanie behaviorálnych problémov, 

úzkostí a depresií, podporiť ju vo funkčných mechanizmoch a odhadnúť 

možné rizikové správanie. 

 Zhodnotiť podporný systém ženy – vnútorné zdroje a zdroje z okolia. 
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 V prípade potreby odporučiť psychoterapiu alebo medikamentóznu liečbu a 

doporučiť psychoterapeutky. 

 Vysvetliť klientke, že terapia je nástrojom podpory a prostriedkom ako 

zvládať ťažké životné situácie a nie je zameraná len na liečbu psychických 

porúch. 

 Vysvetliť klientke ako prebieha trestno-právne konanie, aké je jej postavenie a 

možnosti. 

 Informovať ju o jej právach v trestno-právnom konaní a podporiť ju v tom, 

aby bola schopná kedykoľvek povedať, že sa necíti dobre a neželá si vo 

výsluchu pokračovať. 

 Pripraviť ju na to, že otázky polície a súdu sa môžu dotýkať jej života a 

intimity. Zároveň ju upozorniť, že je to nutné kvôli potrestaniu páchateľa. 

Stanoviť spoločne hranice, za ktoré si klientka neželá ísť. 

 V ideálnom prípade ponúknuť možnosť sprevádzania v trestno-právnom 

procese a právnu pomoc a zastupovanie. 

 Vysvetliť klientke iné právne možnosti, napríklad finančné odškodnenie, 

náhradu škody a pod. 

 Nadviazať funkčné pracovné vzťahy s inými inštitúciami (zdravotnícke 

zariadenia, polícia, psychoterapeutické a právne služby) nielen kvôli 

delegovaniu klientiek, ale aj vytvoreniu koordinovaného postupu a 

zjednoteniu východísk pomoci. 

 Spolupracovať s organizáciami a neformálnymi združeniami zastupujúcimi 

ženy z rôznych menšín, diskutovať s nimi o možnostiach spolupráce, 

poskytovania služieb, bariérach, ktorým môžu tieto ženy čeliť, a ich 

špecifických potrebách. 

 Reflektovať vlastnú prax v rámci prístupu k ženám z menšín. 

 Zapojiť klientky do hodnotenia kvality služieb a ich rozvoja. 

 Vypracovať systém zberu a vyhodnocovania dát a monitorovania kvality 

služieb. 

 Vzdelávať sa v oblasti sexuálneho násilia a práce s traumou. 

 Reflektovať vlastné predsudky, či už týkajúce sa mýtov o sexuálnom násilí 

alebo rôznych menšín. Rozvíjať svoju schopnosť hovoriť otvorene o intimite a 

sexualite. 

 Práca s traumatizovanými ženami je veľmi zaťažkávajúca, vytvoriť v 

organizácii priestor na podporu a supervíziu. 
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