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Anotácia  

Správa podáva ucelený obrazu o výskyte, riešení, pomoci a prevencii násilia páchanom na 

ženách na základe štatistických a evidenčných údajov zodpovedných rezortov a inštitúcií. 

Zároveň je pilotným testovaním nastavenej sústavy národných indikátorov a stavu viacerých 

rezortných štatistických systémov v oblasti násilia páchaného na ženách. Obsahuje údaje 

z policajného a súdneho systému, prvýkrát   zisťované zdravotnícke údaje o ošetrených ženách 

s podozrením na ohrozenie násilím, informácie zo sociálneho a mimovládneho sektoru.  Údaje 

o násilí páchanom na ženách sú doplnené kontextovými ukazovateľmi predstavujúcimi faktory 

vplývajúce na výskyt násilia páchaného na ženách. 

 Kľúčové slová:  násilie páchané na ženách, ukazovatele, štatistické a evidenčné údaje 

Annotation  

The report gives a comprehensive picture on the occurrence, solutions, support and prevention 

of violence against women on the basis of statistical and registration data of the responsible 

ministries and institutions. It is a pilot testing of the set of national indicators and the status of 

several sectoral statistical systems in the field of violence against women. It contains data from 

police and judicial system, first surveyed medical data on women treated with a suspicion of a 

threat of violence, information from social and non-governmental sector. Data on violence 

against women are completed by contextual variables representing factors influencing the 

incidence and prevalence of violence against women. 
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ÚVOD  

 

 Správa  o násilí páchanom na ženách na Slovensku za rok 2009 je úlohou vyplývajúcou 
z Národného akčného plánu prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 
2012.1  Zadávateľom  správy  je odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.  
Vypracovanie správy bolo financované prostredníctvom kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na 
rok 2010.  

Cieľom správy je podanie uceleného obrazu o výskyte, riešení, pomoci a prevencii násilia 
páchanom na ženách (ďalej len NPŽ) na základe štatistických a evidenčných údajov 
zodpovedných rezortov a inštitúcií. Správa nadväzuje na  vypracovanie sústavy národných 
indikátorov násilia páchaného na ženách2 a je pilotným zisťovaním  ich aktuálnych hodnôt za 
rok 2009. Správa tak overuje opodstatnenosť a reálnosť využitia nastavených ukazovateľov 
NPŽ. Zároveň je aj testovaním stavu  viacerých rezortných štatistických systémov v oblasti NPŽ, 
ich úplnosti a spoľahlivosti.  

Napriek tomu, že primárne ide o správu za rok 2009 založenej  na  údajoch za ostatný rok, vo 
viacerých prípadoch využívame aj údaje z predchádzajúcich  rokov pre načrtnutie vývoja či 
časového radu daného ukazovateľa. Okrem nastavených indikátorov využívame aj  sekundárne 
alebo súvisiace údaje, ktoré môžu  obraz o danej problematike doplniť.  

Správa o násilím páchanom na ženách na Slovensku za rok 2009 je nástrojom na hodnotenie 
doterajšieho úsilia a stavu riešenia v oblasti NPŽ. Zároveň môže napomôcť na nastavenie 
preventívnych, legislatívnych, politických  či intervenujúcich opatrení. Členenie údajov podľa 
regiónov poskytuje argumentačný nástroj pre aktivistky a aktivistov na zmenu  a zefektívnenie 
opatrení v oblasti NPŽ v danom regióne. Viacerými kontextovými indikátormi je možné 
poukázať aj na rizikové  príčinné súvislosti výskytu NPŽ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Úloha č. 33 NAP v rámci aktivity V./Oblasť štatistík, výskumu a monitoringu 
2Holubová, B.:  Národné indikátory násilia páchaného na ženách, IVPR, 2009,  
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Narodne-ukazovatele.pdf  

http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Narodne-ukazovatele.pdf


6 
 

HLAVNÉ ZISTENIA  

 

 Správa podáva prostredníctvom celoplošných viktimologických  a evidenčných údajov 
relevantných rezortov celkový obraz o stave a riešení problematiky násilia páchaného na ženách 
na Slovensku  v roku  2009.  

Výsledkové ukazovatele indikujú reálnu mieru výskytu  (prevalencie) násilia páchaného na 
ženách a sú považované za základné indikátory, tvoriace kontrolné hodnoty evidenčných údajov 
štatistického výkazníctva. V kontexte eliminácie NPŽ je teda žiaduce dosahovať ich znižujúci sa 
trend, t. j. čím menšia miera pre prevalencie ( ako podiel žien  s priamou skúsenosťou 
s násilnými prejavmi z populácie žien), tým lepšie. Ostatné meranie celoživotnej prevalencie 
partnerského násilia na ženách   odhaduje, že skúsenosť s partnerským násilím počas svojho 
života má  21 %  dospelých žien zo strany súčasného partnera  a 28% dospelých žien zo strany 
bývalého partnera  (meranie z roku 2008). Ročná prevalencia - počas jedného roka indikuje, 
že 8 % žien vo veku 15 a viac rokov zažívalo opakované psychické či fyzické útoky zo 
strany svojho  blízkeho okolia. Z toho 65% zo strany svojho intímneho partnera (meranie 
z roku 2009). Približne 1 % žien 15 a viac ročných zažilo sexuálne násilie, alebo bolo 
znásilnených počas obdobia jedného roku.  Odhad absolútneho počtu žien zažívajúcich týranie 
počas  12 mesiacov je 150 000 žien. 

Femicída- vraždy žien v dôsledku rodovo-podmieného násilia, teda zo strany muža, sú 
zlyhaním systému ochrany žien pred násilím v zodpovednosti štátu. V roku 2009 bolo podľa 
údajov polície spáchaných  32 trestných skutkov vrážd  žien, z toho 7 vlastným manželom 
a jedna svojím druhom. V dvoch prípadoch išlo o vraždy so sexuálnym motívom.  Podiel vrážd 
žien zo všetkých zistených vrážd v roku 2009 tvorí 41 % (index femicídy), vraždy  žien 
motivované osobnými vzťahmi tvorili 44 % zo všetkých vrážd žien. 

Procesné ukazovatele NPŽ indikujú efektívnosť nastaveného systému  prevencie, intervencie  
a trestania v prípadoch NPŽ a vzťahujú sa na administratívne údaje registrácie NPŽ, riešenia 
v trestom–právnom systéme, poskytovania  zdravotníckej a sociálnej pomoci  ženám  
zažívajúcim násilie a zmierňovanie dopadov násilia na ich životy a životy ich detí. Vzhľadom na 
vysokú latentnosť NPŽ vo všeobecnosti platí, že čím vyšší počet registrovaných prípadov 
(skutkov) NPŽ,  čím viac spravodlivo potrestaných páchateľov, čím viac  vyšetrených žien 
s podozrením na  ohrozenie násilím v systéme zdravotníctva či poskytnutých služieb pomoci 
v sociálnom systéme, tým lepšie.  

Polícia zaregistrovala v roku 2009 celkovo 1 134 násilných a sexuálnych trestných skutkov na 
ženách zo strany blízkej osoby, z toho 822 zo strany intímneho partnera. Vzhľadom na celkovú 
reálnu prevalenciu (150 000 žien) je však toto číslo veľmi nízke a vypovedá o neefektívnosti 
policajného systému v odkrývaní prípadov násilia páchaného  na ženách v partnerských 
vzťahoch. Absentuje  výraznejší proaktívny  a preventívny prístup polície  v prevencii a 
zamedzení eskalácie násilia. Dokumentuje to aj pomerne nízky počet vykázaní  v roku 2009  
v počte 229, ktorý  je veľmi nízky vzhľadom na zistenú reálnu prevalenciu NPŽ. Procesné údaje 
z oblasti pôsobenia polície indikujú aj  vysoký počet  prípadov  na jedného vyšetrovateľku/ľa ( 
4.10 skončených a 5,98 nápadov za mesiac), ako aj nešpecializáciu vyšetrovateľov/liek na 
problematiku NPŽ . Celkovo  v roku 2009 prebehlo 5 školení v celkovej priemernej 4 hodinovej 
dotácií na jedného účastníka/čku. Vyškolených alebo zdokonalených vo vyšetrovaní domáceho 
násilia na ženách a v rodinách malo byť dokopy  68 vyšetrovateľov a 24 vyšetrovateliek 
Policajného zboru. Policajný zbor má výrazne maskulínny charakter vzhľadom na 14% žien –
policajtiek a 23% vyšetrovateliek pracujúcich v tejto inštitúcií. Možno hovoriť  o zlyhávaní 
a nedostatočne nastavených a aplikovaných procesných opatrení  policajného systému 
v oblasti násilia páchaného na ženách. 
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V systéme prokuratúry počet prípadov NPŽ významne klesá. Napríklad počet ukončených 
stíhaní známych osôb za TČ týrania , kde obeťou bola  žena a páchateľom muž sa znižuje o 32 % , 
pri TČ ublíženia na zdraví o 30%.  Príčiny tejto redukcie môžu byť rôznorodé,  od 
prekvalifikovania trestné skutku na priestupok alebo zastavenia stíhania pre iné príčiny.  
Redukcia pokračuje aj v systéme súdnictva, kde počet odsúdených mužov za TČ na ženách tvorí 
iba zlomok  z registrovaných skutkov. V prípade týrania je to napr. 51% v prípade ublíženia na 
zdraví 62 %. Zisťovanie príčin týchto redukcií si vyžaduje ďalšie skúmanie.  
 
Sexuálne násilie páchané mužmi na ženách a dievčatách (znásilnenie, sexuálne násilie, 
sexuálne zneužívanie) je osobitným problémom, ktoré si zasluhuje zvýšenú pozornosť. Počet 
políciou registrovaných znásilnení a sexuálneho násilia za ostatné roky klesá, mierne rastie iba 
registrácia sexuálnych zneužívaní detí (chlapcov aj dievčat). Počet registrovaných znásilnení 
je výrazne podhodnotený a dôvera žien, že bude páchateľ potrestaný, je nízka. Indikujú to 
aj počty registrovaných TČ, skončených trestných stíhaní a odsúdených. Redukcia je tu výrazne 
vysoká, keď počet odsúdených mužov za znásilnenie tvorí iba 18% zo všetkých registrovaných 
znásilnení žien mužmi, pri sexuálnom násilí  a pri sexuálnom zneužívaní po 37%.  Efektivita 
trestno-právneho systému v potieraní sexuálneho násilia páchaného mužmi na ženách je 
veľmi nízka. 

Pritom údaje v spôsobnosti súdnictva vypovedajú aj o fakte, že zatiaľ čo viac ako polovica 
odsúdených mužov za nebezpečné vyhrážanie, alebo týranie ženy  bola pod  vplyvom alkoholu, 
ublíženie na zdraví, alebo sexuálne násilie (znásilnenie, násilie, zneužívanie) páchajú muži 
väčšinou triezvi ( viac ako 2/3  odsúdených  mužov). 

Podľa druhu trestu je miera podmienečných trestov vzhľadom na nízku efektivity trestno-
právneho systému a závažnosť problematiky NPŽ neprimerane vysoká. Pri sexuálnom 
zneužívaní žien/detí mužmi, týraní žien mužmi a nebezpečnom vyhrážaní mužov voči ženám 
tvoria podmienečné tresty  50 – 70%.  

Počet žien ohrozených násilím, ktoré vyhľadali lekársku pomoc svedčí o naliehavosti 
riešenia násilia páchaného a ženách.  Gynekologické ambulancie vyšetrili 287 žien, 
psychiatrické  2 120 a všeobecné ambulancie 4 430.  Celkovo bolo v roku 2009 zistených 317 
potratov u žien s podozrením na ohrozenie fyzickým, psychickým či spolu aj fyzickým 
a psychickým násilím.  Celkovo je však opodstatnený predpoklad, že po zavedený 
systematického vzdelávania zdravotníkov v oblasti NPŽ  sa počet vyšetrených žien s podozrením 
na ohrozenie násilím zvýši a bude tvoriť primeranejší podiel žien reálne zažívajúcich násilie.  

V sociálnej oblasti  sú údaje o obetiach násilia, resp. štatistické údaje o násilí páchanom na 
ženách nesystematické a neúplné.  Zariadenia sociálnych služieb ani referáty poradensko- 
psychologických služieb osobitnú evidenciu prípadov DN či NPŽ nevedú. V roku 2009 bolo  na 
celom území Slovenskej republiky v prevádzke 33 zariadení núdzového bývania  s celkovou 
kapacitou 917 miest. Ku koncu  2009 bolo evidovaných v ZNB 851 obyvateľov, z toho 542 
žien/dievčat (63,7%).  

Mimovládny systém  je významným katalyzátorom riešenia problematiky  násilia 
páchaného na ženách a často aj aktérom, ktorý  supluje úlohu a zodpovednosť štátu 
v tejto oblasti. Zatiaľ neexistuje jednotný evidenčný systém poskytovaných služieb pre prípady 
NPŽ. Viaceré  MVO však majú vytvorený svoj vlastný evidenčný systém, pričom dostupné údaje 
indikujú pomerne vysoký počet poskytovaných služieb (konzultácií, terapií, telefonických 
volaní) v závislosti od kapacity MVO. Fenestra napr. poskytla v roku 2008 celkovo 1678 služieb 
pomoci,  o.z. Žena v tiesni celkovo 1459.  

V roku 2009 úrady PSVR vykonávali na základe dôvodného podozreniaͼͼͼͼ na násilie opatrenia 

sociálnoprávne ochrany detí celkovo v 408 prípadoch. Ambulantná starostlivosť  v prípadoch 
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násilia bola v roku 2009 poskytnutá v 88 prípadoch a pobytová starostlivosť v 23 prípadoch, 
v 77 prípadoch bolo na podnet orgánu poskytujúceho SPODaSK začaté trestné stíhanie a v 105 
prípadoch plnil tento orgán úlohu opatrovníka. Celkovo bola pomoc  v roku 2009  poskytnutá 
201 detí menej zažívajúcim násilie ako v roku 2008.  

Celkový  počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately sa pohybuje od 25  
tis. – 26 tisíc prípadov ročne . Najčastejšími dôvodmi sú zanedbávanie školskej dochádzky, 
páchanie trestnej činnosti, pomoc pri priestupkovom konaní. Viac ako 60% opatrení sociálnej 
kurately sa poskytuje deťom medzi 15 – 18 rokom a chlapci tvoria dlhodobo viac ako 
70% príjemcov. 

V roku 2009 nebola realizovaná žiadna celonárodná kampaň proti NPŽ.  Uskutočnili sa len 
menšie – regionálne či miestne kampane na zvýšenie povedomia o NPŽ či DN.  Viaceré MVO 
pokračovali v realizácií svojich preventívnych činností či začali viaceré menšie projekty 
prevencie zväčša zamerané na špecifickú formu NPŽ.  

Monitoring médií ukázal vážne nedostatky v plnení úlohy médií v tejto oblasti. Mediálne 
pokrytie správ o NPŽ zo všetkých viac ako 1500 monitorovaných správ spravodajstva tvorilo iba 
necelé 3 %. Pritom bol zaznamenaný skôr bulvárny charakter prezentovaných prípadov NPŽ, 
ako informovanie o riešení či poskytovanej pomoci  ženám zažívajúcim násilie. Nepriame 
pôsobenie médií v prevencii násilia páchaného  na ženách podporovaním rodovej rovnosti či už 
v obsahoch alebo mediálnej prezentácii je veľmi nízke. 

Za alarmujúci považujeme  celkový 25% podiel  obyvateľov a obyvateliek k Slovenska, ktorí 
považujú domáce násilie proti ženám  za prijateľné či nie vždy trestné.  Tolerancia k násiliu 
proti ženám  má  mierne zvyšujúci  sa trend.  

V roku 2009 bol schválený  ďalší  (už druhý) Národných akčný plán pre prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného ženách na roky 2009 – 2012.  Schvaľovanie bolo sprevádzané  výrazným  
nesúhlasom relevantných mimovládnych organizácií s nastavenými úlohami a absenciou  
konkrétneho a vopred stanoveného finančného krytia NAP.  Financovanie  viacerých úloh  bolo 
plánované cez národný projekt Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzie, ktorý 
sa však  ani v roku 2010 nepodarilo ani schváliť ani rozbehnúť. 

Kontextové ukazovatele indikujúce určité rizikové faktory výskytu a reprodukcie násilia 
páchaného a ženách, vykazujú niektoré znepokojujúce hodnoty: 

- kompozitný  index rodovej rovnosti (GEI)  v porovnaní s rokom 2008 dosiahol horšie skóre 

hlavne v dôsledku zhoršeného subindexu účasti žien na  moci 

- Slovensko sa v porovnaní s inými  členskými krajinami EÚ radí  podľa  postojov k rodovým 
otázkam k tradičný – rigidným krajinám 
 

Maskulínny charakter celkovej kriminality sleduje rodový index kriminality. V roku 2009  na 
jedného páchateľa -  muža pripadalo  5,88 krát viac obetí ako na jednu páchateľku ženu. 
Suindexy naznačujú, že zatiaľ čo na jedného páchateľa muža pripadlo 33,5 obetí, na jednu 
páchateľku ženu 0,57 obete.  
 
Pre celkovú toleranciu násilia je dôležité odmietanie  akýchkoľvek telesných trestov detí.  
Výskumy ukazujú, že násilia v dospelosti sa dopúšťajú viac osoby, ktoré sami zažili v detstve  
neprimerané trestanie či týranie.  Slovenská dospelá populácie v porovnaní s inými krajinami, 
nepatrí však ku krajinám s vyhranenou nulovou toleranciou k akýmkoľvek fyzickým trestnom 
detí. Pritom dnešné 13 – 15 ročné deti majú voči telesným trestom viac odmietavý názor, hoci 
viaceré ich stále zažívajú.  Výrazná väčšina  (90%)  podľa výskumu z roku 2009 akékoľvek 
telesné tresty odmieta. 
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KEY FINDINGS 

The report gives a comprehensive picture on the occurrence, solutions, support and prevention 
of violence against women on the basis of statistical , population based surveys and registration 
data of the responsible ministries and institutions in year 2009. 

The indicators of outcomes are considered as the most basic and main indicators  indicating the 
real prevalence of VAW and as referral data to administrative – indicators of processes of the 
intervention and treatment of VAW. The  lifelong prevalence of VAW is 21% by their  current 
partner and 28% by former partner (measurement from the year 2008). The annual prevalence 
rate was 8% in 2009 and it indicates that approximately 150 000 women of 15 + age category 
experienced abuse by close (frank) person. The 65% of abused women were  battered  by their 
partners (husband/partner).  Further 1% of women 15+  had experience of  sexual assault or 
rape  during the period of 12 month.  

Femicide – the murder of women  by  a men or their partners is another outcome indicator 
referring to the  total failure of the protection and treatment system in responsibility of state. 
According to the reported  system of police, there were 32 cases of murder of women in 2009,  of 
which  8 were committed by their intimate partners (8 by husbands).  The femicide index (ratio 
of killed women from the total number of homicides) was 41%. 

The indicators of processes indicate the effectiveness of the set  prevention, protection and 
treatment system.  These indicators are compounded of  reporting , administration data and in 
many aspects they mirror also the validity and reliability of the system of statistical record 
system of the particular sector.  In the case of high latency of VAW and especially of the domestic 
violence against women, the higher the number of reported cases in the system the higher  
effectiveness of the set processes and  polices.  

In 2009, the police registered 1,134 sexual and violent offences against women by male close 
person, including 822 by an intimate partner.  In comparison of the given overall real prevalence 
of VAW (150,000 women), this number is very low. The number of  banish orders  in 2009 was  
only 229. In concurrence of the work overloaded of the criminal investigators and lack of VAW 
or domestic violence specialists it could be stated that the set and applied procedural measures  
in the circumstances of police are insufficient and the police system fails in proactive and  
preventive approach for the avoidance of the violence escalation.  

The attrition rate of VAW in prosecution proceedings is relatively high. The number of  
prosecuted offences of abused women  decreased to  32% and the  assaults (bodily harm) to 
30%.   The  causes of the failure when the reported offences do not result in prosecution could 
be very different, e.g. reclassification of the criminal acts to misdemeanours. The attrition rate is 
even higher in the  justice system, where the number of men convicted for VAW  constitutes only 
a fraction of registered deeds. For example, it is  51%  in  case of abuse and 62% in bodily harm. 
Causes of these attrition rates require further investigation. 

The situation is crucial in the  sexual offences against women and girls  (rape, sexual assault, 
sexual abuse) and deserves  particular attention. The number of registered  rape and sexual 
violence in recent years has been  declining, only the reported sexual abuse of children (boys 
and girls) slightly increased. Number of registered rape is significantly undervalued in 
concurrence of the low confidence of women that the perpetrator will be punished. The low 
female confidence in justice system is reasonable when new look at the attrition rate. The 
convicted men for rape of women figure  18% of all reported rapes, for sexual assault and sexual 
abuse 37% for each kind of offence. The efficiency of criminal justice system in the suppression 
of  sexual violence against women and girls is very low. 
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Moreover, the data from the justice system indicate that while more than half of the convicted 
men for threats, harassment or abuse of woman was intoxicated, bodily injury or sexual violence 
(rape, violence, abuse) are committed by men mostly sober (more than 2 / 3 men convicted). 

According to the type of punishment  the rate of suspended sentences or probations does not 
seem to be appropriate in regard to the severity of the problem. The suspended sentences for  
sexual abuse of women / children by men, dangerous threatening or  abuse of close person 
stands  from 50 to 70%  of all sentences.  

Number of women at risk of violence that seek medical help indicates the urgency of addressing 
violence against women. The number of women with the suspicion of the VAW threat  that were 
provided  by a medical treatment was 4, 430 as general outpatients, 2,120 at psychiatry,287 in 
gynaecology. In 2009,  there were  identified 317 abortions for women suspected of being 
threaten by physical, psychological or together the physical and psychological violence. Overall, 
it is reasonable to assume that after the introduction of systematic training in the medical field 
on VAW, the number of examined women with suspected threats of violence will increase and 
will create more proportionate share of real number of women surviving  violence. 

The data on VAW in social field are not appropriate and complete. Social services facilities or the 
psychological counselling offices do not take a separate records on VAW cases.  In 2009, in 
Slovakia ,there where operate 33 emergency housing facilities with total capacity of 917 seats. 
At the end of 2009, there where registered  851 inhabitants, of which 542 were women / girls 
(63.7%). 

Non-governmental system is an important catalyst for addressing violence against women and 
often the player who substitute the role and responsibility of state in this area. Although  there is 
no unified reporting system of services for cases  of VAW within  the NGOs, several of them have 
created their own recording system. The available data indicate a relatively high number of 
services (consultations, therapies, telephone calls), depending on the capacity of NGOs. 
“Fenestra”,  e.g.  provided in 2008 a total of 1,678 services of assistance and NGO “Žena v tiesni”  
overall 1,459 services. 

In 2009, none nationwide campaign against VAW has been implemented, only smaller - regional 
or local campaigns to raise awareness on VAW were carried out. Several NGOs continue their 
prevention activities and initiated a number of smaller projects, mostly aimed at preventing a 
specific form of VAW. 

Media monitoring revealed serious shortcomings in fulfilling the prevention role of media in this 
area. Media coverage of reports on VAW issues out of all 1,500 monitored news reports 
accounted for only less than 3%. The kind of reporting was rather of  tabloid nature than serious 
information on solving or helping women  surviving  violence. Moreover, the gender aspect of 
violence was omitted at all, and it was mostly presented as local, interpersonal, individual  issue, 
not as structural and widespread societal problem. Indirect effect of the media in preventing 
violence against women by promoting gender equality, whether in content or presentation of 
media is very low. 

The opinion of 25% of total population and inhabitants of Slovakia, who consider domestic 
violence against women as acceptable or not always criminal, is alarming. Tolerance to violence 
against women has slightly increasing trend. 

In 2009 the second National Action Plan for Prevention and Elimination of Violence against 
Women for the years 2009 – 2012 was approved. The approval was accompanied by strong 
disapproval of relevant NGOs with set tasks and the absence of a specific and predetermined 
budget of  NAP. Funding a number of tasks had been planned via national project of the 
Operational Programme  of Employment and Social Inclusion.  Even in 2010 the national project 
failed to be approved  nor stared to be implemented. 
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 Context variables indicating the presence of certain risk factors for the prevalence and 
reproduction of VAW as gender based violence indicate some disturbing values: 

 composite Gender Equality Index (GEI) in comparison with 2008 reached a worse score, 

mainly due to the worsening of the sub-index of women's representation in political 

power positions 

 Slovakia in comparison with other EU countries according to attitudes to gender issues 

belongs to the more  traditional - rigid countries 

Gender crime index indicate the permanent masculine character of crime. In 2009, one male 
offender accounted for 5.88 times more victims than for one female offender. Sub indexes  
suggest that while one male offender accounts for 33,5 victims, one female offender only for 0,57 
victims. The masculine nature of crime is very rarely the matter of the academic consideration of 
criminology and the knowledge of the critical male studies  on hegemonic masculinity and the 
social construction of the male violence are not reflected in surveys, preventions measures, nor 
in education.  

For general zero tolerance of violence is important the rejection of any corporal punishment of 
children. Research shows that violence in adulthood  (as victims or perpetrators)is associated 
with people who themselves experienced childhood abuse or inappropriate punishment.  Slovak 
adult population compared with other countries, does not belong to the most intolerant 
countries on not beating children. On the other hand, today's 13 to 15 year olds have more 
negative attitude to corporal punishment, although  some proportion of them is still 
experiencing violence by their parents.  Overwhelming majority (90%), according to research in  
2009 rejects any corporal punishment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1. INDIKÁTORY VÝSLEDKOV  

 Indikátory výsledkov (outcomes indicators) sú ukazovatele reálneho rozsahu výskytu 
NPŽ v populácií. Najmä miera prevalencie, nazývanej aj  miera skutočnej prevalencie, je 
kontrolným údajom k počtu prípadov NPŽ  evidovaných, zistených či riešených v kompetencií 
príslušných inštitúcií. Považujú sa za prioritné a základné, pretože umožňujú sledovať efektivitu 
nastavených politických opatrení a procesných mechanizmov na predchádzanie a riešenie 
prípadov NPŽ.  Keďže indikátory výsledkov najmenej podliehajú zmenám a  patria medzi 
dlhodobé indikátory, sú sledované  najmenej v 5 ročnej periodicite. Indikátory výsledkov sú 
citlivé na spôsob merania a vyžadujú si štandardizované   celoplošné  a komparatívne meranie 
prevalencie a incidencie NPŽ.3  Na Slovensku zatiaľ nie je  zavedený štandardizovaný  a jednotný 
modul, ktorý by  pravidelne zisťoval  hodnoty všetkých  stanovených indikátorov. Uvedené sú 
preto iba ostané  namerané hodnoty  známych  ukazovateľov.  

1.1. MIERA PREVALENCIE NPŽ   POČAS ŽIVOTA ŽIEN   

Miera prevalencie  násilia páchaného  na ženách je  podiel žien z relevantnej  populácie žien, 
ktoré počas svojho života zažili aspoň jeden prejav fyzického, sexuálneho  či psychického násilia 
zo strany  intímneho mužského partnera ( súčasného a bývalého) a zo strany iných mužov 
(mimopartnerského násilie). Miera prevalencie  NPŽ sa dá vyjadriť  aj ako kombinované 
partnerského násilie (násilný vzťah a vyhranený násilný vzťah)4. Uvádzame  hodnoty z obidvoch 
doteraz realizovaných  komparatívnych meraní.  
 

 Miera prevalencie násilia páchaného  na ženách počas života  (v  %, 2002 a 2008) 

Druh násilia Rok merania 
Partnerské 

Mimopartnerské 
Súčasný partner1 Bývalý partner2  

Fyzické 
2002 24,0 48,0 19,2 
2008 14,7 39,5 17,4 

Sexuálne 
2002 16,1 15,0 39,0 
2008 8,6 25,7 29,8 

Psychické  
2002 46,7 69,3 26,4 
2008 36,0 64,3 23,4 

Poznámky:  1 zo žien 18 – 65 ročných v čase výskumu majúcich súčasného partnera; 2 zo žien 18 – 65 ročných v minulosti majúcich 
partnera; Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008  

Podiel žien so skúsenosťou násilného intímneho vzťahu počas života  ( v %, 2002 a 2008) 

 
Rok 

merania 
Súčasný 
partner1 

Bývalý 
partner2 

Súčasný  a zároveň 
bývalý partner3 

Násilný vzťah 
2002 25,2 45,0 51,0 
2008 21,2 27,9 39,2 

- z toho vyhranený 
násilný vzťah 

2002 11,4 25,1 26,0 
2008 5,9 12,2 13,7 

Poznámky:  1 zo žien 18 – 65 ročných v čase výskumu majúcich súčasného partnera;  2 zo žien 18 – 65 ročných v minulosti majúcich 
partnera;  š zo žien 18 – 65 ročných , ktoré mali súčasného aj bývalého partnera  ( zo strany  aspoň jedného z nich) ;  Zdroj: Inštitút 
pre výskum práce a rodiny, 2008  

Viac ako každá piata žena vo veku 18 – 65 rokov majúca v čase výskumu partnera, zažíva/la 
násilný alebo vyhranený násilný vzťah. Žien, ktoré zažili násilie  od obidvoch  - súčasného aj  
bývalého bolo  5,3 %  v roku 2002 a  7 % v roku 2008. Zo všetkých žien, ktoré mali niekedy 

                                                             
3 Ide o viktimologické výskumy násilia páchaného na ženách (výskumy obetí kriminality), ktoré  vo všetkých členských štátoch EU 
nemajú zatiaľ jednotné, pravidelne sa opakujúce,  štandardizované moduly. Na Slovensku prebehli 2   celoplošné výskumy  násilia 
páchaného na ženách  ( 2002 a 2008) a 2 výskumy obetí kriminality (2007  a 2009).  
4 Viac o meraných prejavoch násilia a konštrukcii kombinovaného násilia  pozri Holubová, B.,  Filadelfiová, J., Bodnárová, B., 2008  

http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2008/Holubova/Reprezentativny_vyskum_vyskytu_a_skusenosti_zien_s_nasilim_pachanom_na_zenach_(2008).pdf
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partnera  - súčasného a/alebo bývalého zažilo násilie  29,2 % v roku 2002 (v roku 2008 – nebolo  
kalkulované). 5 

1.2. MIERA PREVALENCIE NPŽ   ZA OSTATNÝCH 12 MESIACOV 

Krátkodobá, alebo ročná prevalencia je podiel žien z relevantnej populácie  so skúsenosťou 
s násilím počas posledného roka. Sleduje sa  lúpežné prepadnutie, fyzické napadnutie, sexuálne 
násilie a týranie (pravidelná, opakovaná telesná alebo psychická agresia zo strany inej osoby).  

Už výsledky v roku 2007 naznačovali, že ročná prevalencia hlavne sexuálneho  násilia a týrania 
bola prekvapujúco vysoká, keďže registrované trestné skutky tohto druhu sa považujú iba za 
malú časť, alebo iba špičku ľadovca týchto vysoko latentných fenoménov. V roku 2007 bolo 
zistené, že sexuálne násilie alebo znásilnenie väčšinou zažila za ostatných rok každá 30 
respondentka a týranie až 8 % ženskej populácie 15 a viac ročných.  V prípade týrania  žien  
najčastejšie išlo o týranie zo strany intímneho partnera (65 % z týraných žien).  Muži sú viac 
týraní zo strany svojich rodičov a detí. 6 

Podiel žien a mužov sú skúsenosťou sexuálneho násilia a týrania počas 12 mesiacov (v %, 
2007 a 2009) 

Druh  násilia Rok merania Spolu Ženy Muži 

Sexuálne násilie 
2007 1,69 - - 
2009 0,81 14 1 

Týranie (opakovaná telesná a psychická agresia) 
2007 4,31 6,1 2,3 
2009 5,31 8,0 2,0 

Poznámka: ženy a muži 15 a viac roční  
Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 7 

 

Podiel týraných žien a mužov počas 12 mesiacov podľa vzťahu obete a týrajúcej osoby (v 

%, 2009)  

Typ vzťahu medzi obeťou a páchateľom Týrané ženy Týraní muži 

Intímny vzťah( manžel/partner) 65 % 28,6 % 

Medzigeneračný vzťah (deti/rodičia) 12 % 33,3 % 

Súrodenecký vzťah (biologickí/nevlastní) 3 % 9,5 % 

Iný 20 % 28,5 % 

SPOLU 100 % 100  % 
Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku, BVŠP, 2009 

1.3. FEMICÍDA  – VRAŽDY ŽIEN  

V roku 2009 bolo zavraždených 32 žien, čo tvorí 41 % zo všetkých zavraždených osôb 
v minulom roku. Päť žien bolo zavraždených úkladne,  2 ženy boli zavraždené pri lúpežnom 
prepadnutí, 2 so sexuálnymi motívmi.  Polícia registrovala až 14 vrážd žien motivovaných 
osobnými vzťahmi. Jednalo sa o 7 zavraždených žien vlastným manželom ( z toho jedna 
úkladná) a v  jednom prípade išlo o vraždu ženy jej druhom. 8  Vraždy žien motivované osobnými  
motívmi  tvorili  44% zo všetkých vrážd žien.  

                                                             
5 Viac  podrobností o prevalencii NPŽ pozri prílohu č. 1. 
6 Viac podrobností  o ročnej prevalencii NPŽ pozri prílohu č. 1. 
7 Holomek, J. - Košecká, D.: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2009, BVSP, predbežná správa (nepublikovane) a Holcr, K., 
Holomek, J., Vnútorná bezpečnosť, in Slovensko 2009, IVO 2010 , s. 567 - 587 
8 Pre porovnanie uvádzame , že v roku 2009 bol vlastnou manželkou zavraždený jeden muž.  
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Z vekového hľadiska išlo vždy o ženy viac ako 18 ročné. Šesť zavraždených žien bolo vo veku od 
18 – 30 rokov, 19 zavraždených žien v kategórií 30 – 60 rokov a 7 zavraždených žien starších 
ako 60 rokov.  

Vývoj počtu vrážd žien registrovaných políciou podľa pohlavia a vzťahu obete 
a páchateľa  

TČ vraždy 
 

Poškodené 
osoby 

2005 2006 2007 2008 2009 

Poškodené osoby  ( § 219/ § 144 - 145)* celkom 93 82 82 86 78 

 
žena 32 15 28 24 32 

 
muž 61 67 54 62 46 

Páchateľ/ka zistený/á žena 7 3 12 12 
spolu 79 

 
muž 102 80 74 75 

Páchateľ/ka manžel/ka .. 7 7 7 9 7 

Páchateľ/ka dtuh/družka .. 4 0 2 5 1 

Páchateľ/ka iní príbuzní .. 9 9 15 4 10 
* V zátvorke sú uvedené  na prvom mieste § podľa Trestného zákona 140/1961 Zb. platného do konca roku 2005, na druhom mieste 
sú § podľa nového   Trestného zákona 300/2005 platného od 1.1. 2006;  
Zdroj: Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR 

V porovnaní rokov 2001 a 2009 sa  absolútny počet zavraždených žien veľmi nelíši, podiel na 
všetkých vraždách (index femicídy) bol však v roku 2009 najväčší za ostatných 9 rokov (viď 
graf).   Intímnym partnerom bolo zavraždených v roku 2009 dokopy 8 žien, čo tvorí 25 % zo 
všetkých vrážd žien.   

Hlavné  ukazovatele femicídy  v roku 2001 a 2009 

 2001 2009 

Počet zavraždených žien   33 32 

Index femicídy  (% zo všetkých vrážd v danom roku )  28 % 41 % 

Počet zavraždených žien svojím partnerom  (manžel /druh) 10 8  

- z toho manželom (súčasným alebo bývalým) 8 7 

Podiel vrážd žien intímnym partnerom zo všetkých vrážd žien  30 % 25 % 
Zdroj: Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR 

V absolútnych číslach bolo najviac  žien zavraždených v roku  2002, kedy bolo zavraždených 
dokopy 49 žien a o rok neskôr 47 žien.  Index femicídy však vzhľadom na celkový počet vrážd 
nepresiahol úroveň v roku 2009.  

Čo sa týka vrážd  žien intímnym partnerom, údaje za predchádzajúce roky nie sú zatiaľ 
kompletné. Zistení sú iba všetkci manželia či druhovia bez rozdielu pohlavia (teda ženy aj muži), 
ktorí boli políciou evidovaní ako zistení páchatelia/ľky vrážd (žien aj mužov).  V absolútnych 
číslach bolo najviac intímnych partnerov/riek podozrivých zo spáchania TČ vraždy v roku  2002 
– 20 osôb  a v roku 2003  - 17 osôb. 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra, Prezídium Policajného zboru, vyžiadané údaje 
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Poznámka: ide o mužov aj ženy  ako zistených páchateľov TČ vraždy  registrovaných políciou, triedenie podľa pohlavia nebolo 
dostupné 
Zdroj: Ministerstvo vnútra, Prezídium Policajného zboru, vyžiadané údaje 
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2. INDIKÁTORY  PROCESOV  

2.1. INDIKÁTORY V  PÔSOBNOSTI POLÍCIE  

Kým sme pristúpili  k zisťovaniu skutkov NPŽ evidovaných políciou, analyzovali sme celkový 
počet obetí a páchateľov podľa pohlavia a pre nás relevantných druhov kriminality podľa 
triedenia polície. Celkovo ženy – obete kriminality tvorili v minulom roku  46,6 %  z všetkých 
obetí.   Muži  prevládajú ako obete násilnej kriminality a tvoria  58,5%. Ženy zas výrazne 
prevažujú   oproti mužom  ako obete mravnostnej kriminality  a v roku 2009 tvorili 
87,5%.  Muži páchatelia prevládajú vo všetkých druhoch kriminality – 85,3 % v celkovej,  
94,5 % v násilnej a 95,7%  v mravnostnej kriminalite.9    

Obete a páchatelia podľa pohlavia a podľa vybraných druhov kriminality (2009, v %) 

 
Obete Páchatelia   

Kriminalita celkovo Násilná Mravnostná  Kriminalita celkovo Násilná Mravnostná  

Ženy 46,6 41,5 87,5 14,7 5,5 4,3 
Muži  53,4 58,5 12,5 85,3 94,5 95,7 
SPOLU 100 100 100 100 100 100 
Poznámka:  obeť = zistené skutky  políciou, u ktorých bola evidovaná obeť podľa  pohlavia , páchateľ = osoba stíhaná a vyšetrovaná 
podľa pohlavia;   za obdobie 1.1. – 31.12. 2009 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality 

V absolútnych číslach ide o 6 674 žien – obetí celkovej kriminality, z toho 3 146 žien násilnej 
a 546 žien –obetí mravnostnej kriminality. U mužov je to celkovo 7 638 obetí, z toho 4 442 
násilnej a 78 mravnostnej kriminality.  

Nás však zaujímali v prvom rade tie násilné trestné skutky, ktoré spáchali  muži na ženách 
(NPŽ). Sledovali sme vybrané trestné činy podľa TZ 300/200510, ktorých obeťou boli ženy 
a páchateľmi muži. Výber  trestných činov sa zameral hlavne na násilné, sexuálne (mravnostné), 
ale aj psychologické násilie (nátlak, nebezpečné vyhrážanie či ohováranie). Zároveň sme 
zisťovali vzťah  ženy – obete a páchateľa –muža.  Osobitne nás zaujímalo násilie páchané na 
ženách intímnym partnerom (manželom/druhom 11 ) a ostatnými príbuznými či blízkymi 
osobami.   

Celkovo bolo zistených políciou 3317 násilných skutkov a 546 sexuálnych skutkov spáchaných 
na ženách alebo dievčatách.  Toto sú však skutky, ktoré spáchali aj muži aj ženy. Na vyžiadanie 
Prezídium Policajného zboru poskytlo údaje o vzťahu obete – ženy a páchateľa/ľky, čím sme 
získali prehľad o násilných a sexuálnych trestných skutkoch páchaných na ženách z o strany 
intímneho alebo iného blízkeho človeka. 

V budúcnosti sa chceme zamerať hlavne na získanie úplnejších policajných štatistík, .t.j.  
registrovanú  násilnú a sexuálnu kriminalitu mužov páchaných na ženách podľa vzťahu 
podozrivého a poškodenej, ako aj ďalšie súvislosti. Napríklad pôsob ukončenia  prípadu – skutku 
a jeho postúpenie prokuratúre (a následnom podaní obžaloby), alebo prekvalifikovanie na 
priestupok. 12 

2.1.1. NÁSILIE NA ŽENÁCH PÁCHANÉ INTÍMNYM PARTNEROM A INÝMI BLÍZKYMI 
OSOBAMI 

                                                             
9 Viac o celkovom  obraze kriminality z hľadiska pohlavia pozri kontextové indikátory kriminality  (kap. 4.) 
10 Vybrané TČ NPŽ pozri v prílohe (Indikátory procesov v pôsobnosti polície) 
11 V sledovaných kategóriách políciou chýba osobitná kategória bývalý manžel/bývalý druh, hoci   bývalí intímni partneri bývajú 
častými, ak nie najčastejšími  páchateľmi násilia na ženách. Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru je kategória bývalý 
manžel/bývalý druh skrytá  v kategórií manžel/druh a len výnimočne v nejakej inej kategórií.  
12 V tejto súvislosti upozorňujeme, že centralizovaná databáza priestupkov by mali byť realizovaná  už od roku 2010.  Naplánovaná 
štruktúra údajov o priestupkoch je však vzhľadom na riešenú problematiku nedostatočná a navyše sú údaje z databázy pre verejnosť 
neodstupné ( zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb.  a v ZNP). 
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Najčastejšie identifikovanými páchateľmi „domáceho násilia“ na ženách sú intímni 
partneri, ktorí boli podozriví zo spáchania 822 skutkov, z toho 682 (83%) išlo o vlastných 
manželov. 13Intímni partneri boli identifikovaní ako podozriví zo spáchania 8 vrážd svojich 
partneriek, 123 skutkov ublíženia na zdraví, 116 skutkov týrania , 592 nebezpečného 
vyhrážania, 19 znásilnení či 4 iných sexuálnych skutkov, 37 skutkov vydierania.  Z ostatných 
blízkych osôb – príbuzných išlo najčastejšie o synov, ktorí  boli podozriví zo 172 skutkov na 
svojich matkách – zo  114 vyhrážaní, z 20 týraní, z 15 vydieraní a pod. Otcovia boli podozriví zo 
16 skutkov týrania  svojich dcér, z 38 skutkoch nebezpečného vyhrážania či z 10 skutkov 
sexuálneho zneužívania.  

Násilie páchané na ženách zo strany blízkych osôb  

Identifikovaný trestný skutok 
§podľa TZ 300/2005 

Obeť  
žena/ 
dievča 

Vzťah páchateľa – muža  k ženskej obeti (počet skutkov) 
Intímny partner 
 

Iný blízky muž bez 
príbuzenského 
vzťahu (žena 
alebo muž) 

manžel druh otec syn brat 
starý 
otec 

vnuk pestún 
chlapec s 
ustanov. 
opatrov. 

Úkladná vražda §144 5 1                 4 
Vražda §145 27 6 1               17 
 Zabitie §14 -8 6 3                 2 
 Usmrtenie §149 74     1             8 
Ublíženie na zdraví §155-8 656 99 24 9 10 7   3     381 
Obmedzovanie osobnej 
slobody§183 

82 8 1 1             40 

Lúpež §188 533 3     4           262 
Vydieranie §189 249 29 8 9 15   1     1 124 
Porušovanie domovej slobody 
§194 

155 3 4   6           138 

Znásilnenie §199 135 15 4 3 1 1     1   81 
Sexuálne násilie §200 60 3   1 1           43 
 Sexuálne zneužívanie §201-2 327   1 10 1 1         272 
Týranie blízkej osoby a zverenej 
osoby §208 

276 100 16 16 20 1     2   51 

 Únos §209-10 8 1                 3 
Nebezpečné vyhrážanie §360 1209 411 81 38 114 27 2 5     423 

Spolu 
 

682 140 88 172 37 3 8 3 1 
 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality za rok 2009 

Pre porovnanie manželky/družky  boli podozrivé zo spáchania vraždy svojho manžela v jenom 
prípade, v 3 prípadoch ublíženia na zdraví, zo 14 nebezpečných vyhrážaní. Podobne sú  
zriedkavé  aj podozrenia na týranie zo strany matky – v roku 2009 bolo identifikovaných 5 
prípadov týrania syna a 11 prípadov týrania dcéry. Došlo však aj ku 2 prípadom vraždy 
novonarodeného dieťaťa matkou, pričom v oboch prípadoch išlo o chlapcov. 14  

Súčet  skutkov spáchaných na ženách, pri ktorých bol identifikovaný vzťah a bez príbuzenského 
vzťahu však dokopy  nedáva  počet všetkých spáchaných skutkov na ženách.  Navyše skutky bez 
identifikovaného vzťahu nemožno rozdeliť  podľa pohlavia páchateľa. Údaje nie sú úplné a ich 
spoľahlivosť je nízka.  

Celkový počet skutkov, pri ktorých bola obeť – žena a zároveň páchateľom muž (násilie páchané 
mužmi na ženách), nebolo možné zistiť. Vzájomná prepojenosť databáz o páchateľoch a obetiach 
je len ťažko dostupná. Získali sme nateraz len podrobné údaje zvlášť o obetiach – ženách  
a zvlášť o páchateľoch. – mužoch.  

2.1.2. NÁSILNÉ A  SEXUÁLNE  TRESTNÉ SKUTKY NA ŽENÁCH A  PÁCHANÉ MUŽMI    

V roku 2009 bolo celkovo políciou zistených 32 skutkov vraždy, pri ktorých boli obeťami ženy.  
Pritom išlo o podozrenie na 5 úkladných vrážd, 2 sexuálne a až 14 motivované osobnými 

                                                             
13 Opäť upozorňujeme, že mohlo ísť aj o bývalých manželov. Triedenie nie je však dostupné.  
14 Bližšie triedenie podľa vzťahu obete a páchateľa pozri  prílohu 2.1.  
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vzťahmi.  Najčastejšími násilnými skutkami páchanými na ženách boli  nebezpečné vyhrážanie 
(1 209), úmyselné ublíženie na zdraví (558), ale aj týranie blízkej a zverenej osoby (277) 
a vydieranie (255).   

Zo sexuálnych skutkov polícia zistila 319 sexuálnych zneužívaní iných ako zverených osôb 
(zväčša dievčat do 18 rokov),  141 znásilnení, 63 skutkov sexuálneho násilia a 7 skutkov 
obchodovania so ženami. Vo všetkých druhoch zistených sexuálnych  trestných skutkov možno 
badať klesajúci trend. Neznamená to však automaticky klesajúci trend aj v reálnej prevalencii, 
keďže odhady hovoria o približne 1% znásilnených žien vo veku 16 a viac rokov za obdobie 1 
roka.  

Osobitnou otázkou je použitie zbraní a strelných zbraní pri  násilnej a inej trestnej činnosti. 
Strelnú zbraň pri násilnej kriminalite použilo v roku 2009 dokopy 111 stíhaných 
a vyšetrovaných osôb a pri  mravnostnej kriminalite jedna osoba. Strelné  a iné zbrane  
použité aj pri násilných a sexuálnych skutkoch na ženách páchané mužmi nebolo zistené. V tejto 
súvislosti je však dôležité  doplniť, že v roku 2009 bolo  novopridelených 2 873 strelných 
preukazov a celkový počet držiteľov zbrojných preukazov dosiahol v roku 2009 asi 151 000 
ľudí. Držiteľov zbraní podľa pohlavia polícia neeviduje, ani koľko trestných skutkov bolo 
spáchaných legálne či nelegálne držanou zbraňou.15 

Počet vybraných trestných skutkov spáchaných na ženách podľa veku ( 2009) 

  
OBEŤ  
ŽENA 

- 
objasnené 

- t.j. % DIEVČA  
0 -18 

ŽENA 18 - 
30 ROKOV 

ŽENA 30 - 
60 ROKOV 

ŽENA NAD 
60 rokov 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                     3 317 2 463 76,29 245 666 1 955 451 

samovražda                               6     0   1 3 2 

vraždy - úkladné (§ 144)                 5 5 100   1 3 1 

vraždy - lúpežné (§ 145)                 2 2 100       1 1 

vraždy - sexuálne (§ 145)                2 1 50   1 1     

vraždy - mot. osobnými vzťahmi           14 14 100   2 10 2 

vraždy - ostatné (§ 145)                 9 6 66,67   2 4 3 

únos a opustenie dieťaťa                 10 6 60 8 1 1     

lúpežné prepad.osôb (§ 188)              366 186 50,82 21 56 189 100 

lúpežné prepad.objektov(§ 188)           168 64 38,1   57 95 16 

násilie na ver.činit.-mimo policajtov    7 6 85,71   2 5     

násilie na ver.činit.-na policajtoch     8 8 100   2 5 1 

úmyselné ublíženie na zdraví             558 421 75,45 52 153 311 42 

ubliž.na zdraví z nedb.-prac.úraz        17 8 47,06 3 3 9 2 

ubliž.na zdraví z nedb.-ostatné          154 55 35,71 34 20 58 42 

zabitie (§ 147,148)                      6 5 83,33   1 3 2 

nebezpečné vyhrážanie (§ 360)            1 209 1 120 92,64 32 197 843 137 

vydieranie (§ 189)                       255 178 69,8 38 70 124 23 

hrubý nátlak ( § 190)                    1 1 100       1     

týranie blízkej a zverenej osoby         277 190 68,59 28 35 166 48 

porušovanie domovej slobody              155 136 87,74 4 26 97 28 

vydieračský únos (§ 186)                 1 1 100       1     

ostatné násilné trestné činy             87 50 57,47 25 36 25 1 

                                                                 

MRAVNOSTNÁ  KRIMINALITA                  546 422 77,29 419 68 53 6 

znásilnenie (§ 199)                      141 102 72,34 56 41 40 4 

sex. zneužívanie  zverenej osoby         16 12 75 16             

sex. zneužívanie ostatných osôb          319 261 81,82 314 3     2 

sexuálne násilie (§ 200)                 63 46 73,02 33 18 12     

obchodovanie s ľuďmi (§ 179)             7 1 14,29   6 1     

SPOLU 3 863 2885   664 734 2008 457 

                                                             
15 Viac pozri v podkapitole 4.5 Kontextové indikátory rizík NPŽ a spoločenskej anómie 
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Zdroj: ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality za rok 2009 

V roku 2009 bolo zistených 7 skutkov obchodovania so ženami, z ktorých však iba jeden skutok  
bol objasnený.  Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi  kriminálne trestné činy s najnižšou 
relatívnou objasnenosťou, ku ktorým však  patrí aj týranie či vydieranie. V minulom roku bolo 
zistených aj 21 skutkov kupliarstva, z ktorých však 13 bolo zamietnutých, dopustiť sa ich však 
malo 28 páchateľov- mužov a 6 žien – páchateliek.  

Osobitným skutkom, ktorý indikuje dlhotrvajúce a opakujúce sa ekonomické násilie, je trestný 
skutok zanedbania povinnej výživy (§ 207 TZ 300/2005). V roku 2009 bolo políciou zistených 
8 182 skutkov. Pohlavie či vzťah poškodenej osoby nebolo  políciou poskytnuté. Podľa pohlavia 
páchateľa však ide o 7 194 skutkov, kde páchateľom bol muž (87,9% zo všetkých skutkov) a 843 
skutkov  zanedbania povinnej výživy bolo prisúdených ženám.  

Aj keď sme nezískali počet trestných skutkov kde obeťou bola žena a páchateľom muži, sledovali 
sme aspoň páchateľov podľa pohlavia a veku páchateľa. V tabuľke uvádzame počet  stíhaných 
a vyšetrovaných osôb podozrivých zo spáchania trestného skutku podľa jednotlivých znení, 
podľa veku páchateľa – muža a celkový počet mužov – stíhaných a vyšetrovaných políciou 
v roku 2009. 

Počet stíhaných a vyšetrovaných osôb  -  mužov podľa veku v roku 2009 

Popis trestného skutku 
 podľa TZ 300/2005  

Celkom osôb 
(muži a ženy) 

Páchatelia muži/chlapci podľa veku  Muži  
celkom do 14 r. 14 -18 18-30 30-60 60+ 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                       7 078    146    658   2 584   3 073    230   6 691 

vraždy - úkladné (§ 144)              16            6    8    1    15 
vraždy - lúpežné (§ 145)              4        1    1    1        3 
vraždy - sexuálne (§ 145)             1                1        1 
vraždy - mot. osobnými vzťahmi        26            6    17    2    25 
vraždy - novonarodeného dieťaťa       2                     

 vraždy - ostatné (§ 145)              28            13    11    2    26 
 vraždy na objednávku (§ 145)          2                2        2 
 únos a opustenie dieťaťa              14            2    4    1    7 
 lúpežné prepad.osôb (§ 188)           893    41    246    392    148    2    829 
 lúpežné prepad.objektov(§ 188)        118    1    3    72    38    1    115 
 násilie na ver.činit.-mimo policajta    67        3    28    31    2    64 
 násilie na ver.činit.-na policajtoch    338        14    153    145    8    320 
 úmyselné ublíženie na zdraví         2 369    23    229   1 109    843    48   2 252 
 úmyselné ubl. na zdr. s rasov.mot.    7            7            7 
 zabitie (§ 147,148)                   27        1    9    9    5    24 
 násilie proti skupine obyvateľov      27            6    16    4    26 
 nebezpečné vyhrážanie (§ 360)        1 738    13    27    359   1 165    114   1 678 
 hanobenie národa,rasy (§ 423,424)     14            10    4        14 
 vydieranie (§ 189)                    539    42    71    184    204    10    511 
 hrubý nátlak ( § 190)                 14        1    8    5        14 
 hrubý nátlak-vymáhanie(§ 191)         3            3            3 
 týranie blízkej a zverenej osoby      271        2    22    201    22    247 
 porušovanie domovej slobody           437    23    40    146    175    7    391 
 vydieračský únos (§ 186)              15            10    4        14 
 ostatné násilné trestné činy          108    3    20    38    41    1    103 
                                                                 

 MRAVNOSTNÁ  KRIMINALITA                     622    32    149    227    165    22    595 

 znásilnenie (§ 199)                   102        10    39    50    2    101 
sex. zneužívanie  zverenej osoby      14        1    2    9    1    13 
 sex. zneužívanie ostatných osôb       315    21    121    113    39    6    300 
sexuálne násilie (§ 200)              64    5    11    28    18    2    64 
 ostatné pohl. úchylky (§ 364)         60    2    2    19    26    9    58 

 ohrozov.mravnosti (§ 371,372)         7    4    3                7 
 detská pornografia(§ 368-370)         20        1    8    10        19 
 ohrozovanie vírusom, pohl. nemocou    1                1        1 
 kupliarstvo (§ 367)                   29            15    8    1    24 
 obchodovanie s ľuďmi (§ 179)          6            1    3    1    5 
 ostatné mravnostné tr. činy           4            2    1        3 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  za rok 2009 
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Z rozdielu celkového počtu stíhaných a vyšetrovaných osôb v roku 2009 a počet mužov- 
podozrivých páchateľov (2. a  posledný stĺpec) možno zistiť, že násilná a sexuálna kriminalita 
má výrazne maskulínny charakter. Podiel žien 14,7 % ženských páchateliek na celkovej 
kriminalite predstavuje väčšinou majetkovú kriminalitu. Ak teda hovoríme o násilných 
a sexuálnych deliktoch, vo viac ako 85% ide o páchateľov – mužov.   

2.1.3. NÁSILNÉ A  SEXUÁLNE SKUTKY NA  DIEVČATÁCH A  CHLAPCOCH V ROKU 2009  

Osobitne sme sledovali  násilné a mravnostné trestné skutky  zistené políciou, ktorých obeťami 
boli dievčatá  do 18 rokov.  Pre porovnanie sme sledovali aj obete – chlapcov. Zistených bolo  
dokopy 208 trestných skutkov spáchaných na dievčatách a 613 spáchaných na chlapcoch.  
Chlapci do 18 rokov sa stávajú obeťami násilnej kriminality takmer 3 krát častejšie ako 
dievčatá. Do šiestich rokov je počet chlapcov aj dievčat pri násilnej kriminalite ešte 
porovnateľný, výrazne však narastá u u starších detí – chlapcov v porovnaní s dievčatami.  
 
Dievčatá do 18 rokov sa stávajú takmer 6x častejšie obeťami sexuálnych trestných  
skutkov ako chlapci (mravnostnej kriminalite). V roku 2009 bolo políciu zistených 419  
sexuálnych trestných skutkov spáchaných na dievčatách a 72 skutkov spáchaných na chlapcoch.  
Obzvlášť vysoký je  počet sexuálne zneužívaných dievčat, keď zistených bolo dokopy 330 
skutkov, zneužívania.  Najrizikovejšími skupinami dievčat  je veková kategória  6 – 14 rokov, 
u chlapcov zase 15 – 18 rokov. 16  Objasnenosť násilných a sexuálnych  trestných skutkov na  
dievčatách aj chlapcoch je pomerne vysoká, najnižšiu mieru objasnenosti majú trestné 
skutky  týrania blízkej a zverenej osoby (cca 43%). 
 
Počet vybraných trestných skutkov na dievčatách a chlapcoch zistených políciou ( podľa veku 
dieťaťa, v 2009) 

Druh kriminality 
Objasn. 

v % 
Dievčatá Chlapci 

do 6 r. 6 -14 r. 15-18 r. ∑ 0 -18 Do 6 r. 6 - 14 r. 15-18 r. ∑ 0-18 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                     75,93 15 94 99 208 20 231 362 613 

vraždy - novonarodeného dieťaťa          100             
 

2         2 
únos a opustenie dieťaťa                 69,23 2 5 1 8     1 2 3 
lúpežné prepad. osôb (§ 188)              75,28     16 5 21     57 86 143 
lúpežné prepad. objektov(§ 188)           100             

 
    1 2 3 

úmyselné ublíženie na zdraví             73,58 6 22 24 52 5 60 195 260 
nebezpečné vyhrážanie (§ 360)            92,77 1 8 23 32 3 18 26 47 
vydieranie (§ 189)                       88,08 1 18 19 38     73 36 109 
hrubý nátlak ( § 190)                    100             

 
    1     1 

týranie blízkej a zverenej osoby         42,86 5 12 11 28 9 11 6 26 
porušovanie domovej slobody              90,91     1 3 4 1 2 4 7 
ostatné násilné trestné činy             61,54     12 13 25     7 5 12 
                                                       

 
            

 MRAVNOSTNÁ  KRIMINALITA                  82,24 11 338 70 419 6 55 11 72 

znásilnenie (§ 199)                      71,93     23 33 56             
 sex. zneužívanie  zverenej osoby         78,26 2 11 3 16 2 1     3 

sex. zneužívanie ostatných osôb          84,2 9 282 23 314 4 42 4 50 
sexuálne násilie (§ 200)                 81,13     22 11 33     12 7 19 

SPOLU  26 432 169 627 26 286 373 685 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  za rok 2009 

 

2.1.4. VYUŽÍVANIE VYBRANÝCH  OCHRANNÝCH A  PREVENTÍVNYCH NÁSTROJOV  
NPŽ 

Jedným z dlho presadzovaných  a diskutovaných opatrení bolo presadenie možnosti vykázania 
zo spoločného obydlia/domácnosti  políciou v prípade násilia (domáceho násilia). Opatrenie 
nadobudlo platnosť od 15. decembra 2008.  Od jeho platnosti a počas celého roku 2009 bolo 

                                                             
16 K celkovej kriminalite páchanej na deťoch pozri prílohu 2.1. 
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realizovaných celkovo 241 vykázaní. V nadväznosti na vykázanie polícia podala dokopy 46 
návrhov na  predbežné opatrenia (19% zo všetkých vykázaní), z čoho súdy odobrili 30 (65,2 % 
zo všetkých návrhov). Celkovo boli podané 2 sťažnosti na predbežné opatrenia, obidve boli 
zamietnuté.  

Vykázanie zo spoločného obydlia  podľa § 27a  zákona o Policajnom zbore  

                                               2008 (15.12. – 31.12.)                                                          2009 (01.01. – 31.12.) 

Kraj 
Vykázania 

(1) 
Návrhy 

na  PO(2) 
Počet PO 

(3) 
Sťažnosti 

(4) 
Vykázania 

(1) 
Návrhy 

na PO (2) 
Počet 
PO (3) 

Sťažnosti 
(4) 

BA 3 0 0 0 38 12 5 0 
TT 3 2 2 1-zamiet. 22 4 2 0 
NR 0 0 0 0 49 7 5 0 
TN 2 0 0 0 11 1 1 0 
ZA 2 0 0 0 22 7 6 0 
BB 0 0 0 0 24 3 2 0 
PO 2 0 0 0 38 3 1 1-zamiet. 
KE 0 0 0 0 25 7 6 0 

SPOLU SR  12 2 2 1 229 44 28 1 
Poznámky:  vysvetlenia k jednotlivých stĺpcom – (1) počet vykázaní, (2) návrhy na predbežné opatrenia,  ((3) počet súdmi vydaných  
predbežných opatrení,  (4)  počet sťažností proti predbežnému opatreniu  
Zdroj: Prezídium Policajného zboru 

 

Diskutovaná  lehota 48 hodín, za ktorú sa mala žena rozhodnúť či podá alebo nepodá  návrh na 
predbežné opatrenie bola v priebehu roka 2010 upravená zohľadňujúca víkendy, resp. pracovné 
dni. Nevieme zistiť, ako sa následne po vykázaní prípad riešil. Či boli následne zabezpečené 
ďalšie služby nevyhnutné pre ochranu  obete. 17  

Ak však zo všetkých 241 vykázaní, len 19 %  pokračovalo  návrhom na predbežné opatrenie 
a len 13 % skončilo aj súdmi vydanými predbežnými opatreniami, možno sa  oprávnene 
domnievať, že lehota 48 hodín nebola dostačujúca.  Možno iba dúfať, že  vo väčšine prípadov 
samotné vykázanie  zapôsobilo ako účinná prevencia a násilník sa s útokmi prestal.   

Z doterajších poznatkov o cykle  a povahe domáceho násilia je však viac pravdepodobné, že 
násilník po návrate po 48 hodinovej lehoty, a takých bola väčšina (zo 241 vykázaní sa 211 
vykázaných vrátilo domov),  a ak nie bezprostredne, tak po nejakom čase sa násilie bude 
opakovať a s veľkou pravdepodobnosťou aj stupňovať.  

Doterajší monitoring takisto neumožňuje zistiť, či v dôsledku návratu násilníka po vykázaní 
nedošlo ku krajnému eskalovaniu násilia. Celkovo 8 žien zavraždených intímnymi partnermi 
a celkovo 14 zavraždených žien motivovaných osobnými vzťahmi zistených políciou v roku 
2009 je dostatočným varovným signálom na preverenie dôsledkov návratu násilníka po 
vykázaní opäť do spoločnej domácnosti.  

Celkovo však počet vykázaní za sledované obdobie považujeme za veľmi nízke vzhľadom na 
konzervatívny odhad  reálnej ročnej prevalencie približne 150 000 žien vo veku 15 a viac 
ročných, ktoré zažívajú opakované psychické a fyzické týranie zo strany blízkych osôb.  

2.1.5. ĽUDSKÉ A  FINANČNÉ ZDROJE V  OBLASTI POLÍCIE  

Policajný zbor SR, resp. úrad justičnej a kriminálnej polície (ďalej len UJKP)  nedisponuje 
špecializovanými vyšetrovateľmi či vyšetrovateľkami na násilie páchané na ženách či domáce 
násilie. Vzhľadom na nedostatok vyšetrovateľov a pomerne vysokú fluktuáciu vyšetrovateľov 

                                                             
17Inštitút vykázania v novele zákona o Policajnom zbore , Riziká a súvislosti ,http://www.pomocobetiam.sk/pdf/institut_vykazania.p
df 

http://www.pomocobetiam.sk/pdf/institut_vykazania.pdf
http://www.pomocobetiam.sk/pdf/institut_vykazania.pdf
http://www.pomocobetiam.sk/pdf/institut_vykazania.pdf
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„všetci robia všetko“. Neformálne sa môžu prípady „týrania“ prideľovať niekomu, kto má s tým 
už nejakú skúsenosť, avšak v závislosti od jeho vyťaženia.  

Celkovo v roku 2009 UJKP disponoval  mesačne priemerne s 973 vyšetrovateľmi/ľkami, čo však 
tvorilo len 84,53% oproti plánovanému počtu. Pritom na jedného vyšetrovateľa/ľku pripadalo 
4,10 skončených spisov na mesiac a 5,98 nápadov spisov na mesiac. Okrem vyšetrovateľov/liek 
sú k dispozícií aj poverení príslušníci PZ, ktorí môžu vykonávať skrátené vyšetrovanie. Tých 
bolo v roku priemerne 1 160 mesačne, oproti plánovanému počtu to bolo však 89,29%. 
Vyškolených policajných príslušníkov na skrátené vyšetrovanie však bolo priemerne 844, čo je 
iba 72,74% zo všetkých a 65% z plánovaných príslušníkov.  Na jedného  povereného príslušníka 
tak pripadalo priemerne 6,05 skončených  spisov a 7,47 nápadov spisov na jeden mesiac.  

V roku 2009 prišlo na UJKF celkovo 69 806 nápadov spisov, z čoho asi 1/3 prešlo z minulého 
obdobia.  Obzvlášť závažné trestné činy tvorili 1,16%  (809) zo všetkých nápadov spisov.  

Počet  prípadov a vyšetrovateľov  Útvaru justičnej a kriminálnej polície v roku 2009 

Útvar BA TT TN NR BB ZA KE PO UJKP SR 

Nápad spisov   

Celkom 16377 6570 6464 8835 9015 6469 8867 7209 69806 
Nápad + prevzaté 9306 4675 4377 5874 6149 4630 6524 5590 47125 

prešlo z minulého obdobia 7071 1895 2087 2961 2866 1839 2343 1619 22681 

Personálny  stav  (vyšetrovatelia PZ)   

Plánovaný počet vyšetrovateľov 221 94 97 134 145 132 187 141 1151 

Priemerný počet vyšetrovateľov 173,34 77,83 81,17 114,25 121 116 169 120 973 

Počet spisov na vyšetrovateľa na mesiac   

Skončené spisy celkom 4,03 5,10 4,60 4,65 4,55 3,38 3,34 4,00 4,10 

Nápad spisov celkom 7,87 7,03 6,64 6,44 6,23 4,63 4,37 5,01 5,98 

Personálny stav  (poverení príslušníci PZ –  vykonávajúci skrátené vyšetrovanie  
Plánovaný počet  poverených príslušníkov 
PZ  (ďalej len „PP“) 

244 129 107 119 165 154 208 173 1299 

Priemerný počet PP 168 121 97 109 147 156 196 167 1160 

Počet spisov na mesiac   

Skončené spisy celkom PP 10,40 5,44 5,61 5,65 5,90 5,25 5,23 4,48 6,05 

Nápad spisov celkom PP 12,93 6,98 7,15 7,13 7,33 6,46 6,13 5,37 7,47 
Zdroj: Prezídium Policajného zboru  

V Policajnom zbore  pracovalo v roku 2009 celkovo 14,2% žien a 23% vyšetrovateliek. Tieto 
útvary, ale aj sektor  ministerstva vnútra celkovo, možno považovať za oblasť s výraznou 
dominanciou mužov.  Aj keď vyšší kvantitatívny počet žien pracujúcich v danej oblasti 
nezaručuje ešte  vyššiu pozornosť  a citlivosť k násiliu páchanému na ženách,  rodová 
rovnováha, alebo stav približujúci sa k rodovej rovnováhe  je jeho  základným predpokladom. 
Celkovo dosahovala  priemerná hrubá mesačná mzda príslušníkov Policajného zboru 1 436,73 €, 
pričom ženy- policajtky zarábali v priemere o 67,87 € menej (95,3% zo mzdy policajtov).  Ženy 
vyšetrovateľky o 130,4 € menej, (čo je 91,15 % zo mzdy mužských kolegov).  

Počet príslušníkov PZ , vyšetrovateľov a ich priemerné mzdy podľa pohlavia v  2009 

 
Počet príslušníkov/čiek 

 Policajného zboru 
Priemerná hrubá  

mesačná  mzda  (€) 
Počet vyšetrovateľov/liek Priemerná hrubá  

mesačná  mzda (€) 

Ženy 2 964 1 376,49 625 1 344,50 
Muži 17 926 1 444,36 2 101 1 474,90 
SPOLU 20 890 1 436,73 2 726 1 451,88 
Poznámka: stav k 31.12. 2009, za rozpočtové organizácie MV SR  bez údajov Železničnej polície,  
Zdroj: MV SR, sekcia systematizácie a mzdovej politiky   
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V roku 2009 bolo v rámci Policajného zboru realizovaných 5 školení, venovaných problematike 
vyšetrovania trestnej činnosti súvisiacej s domácim násilím páchaným na ženách a v rodinách. 
V prípade štyroch školení vedených interaktívnou formou sa na každom zúčastnilo po 15 
vyšetrovateľov Policajného zboru. Na odborno - zdokonaľovacom kurze  pre vyšetrovateľov 
Policajného zboru sa  na prednáške, venovanej vyšetrovaniu domáceho násilia zúčastnilo 34 
vyšetrovateľov. Celkovo teda v roku 2009 prebehlo 5 školení v celkovej priemernej 4 hodinovej 
dotácií na jedného účastníka/čku. Vyškolených alebo zdokonalených vo vyšetrovaní domáceho 
násilia na ženách a v rodinách malo byť dokopy  68 vyšetrovateľov a 24 vyšetrovateliek 
Policajného zboru.  

Počet školení v oblasti násilia páchaného na ženách v roku 2009 

Počet 
školení 

Oblasť 
Počet účastníkov 

Priemerný počet 
hodín na 1 

účastníka/čku 

Muži Ženy Spolu 

4 

1 Prednáška v rámci odborno-zdokonaľovacieho 
kurzu  pre vyšetrovateľov  v oblasti domáceho 
násilia páchaného na ženách a v rodinách 

- - 34 

4 Školenie vyšetrovateľov v problematika 
domáceho násilia na ženách a v rodinách  

- - 60 

Spolu 5  68 26 94 
Zdroj: Prezídium Policajného zboru  

 

2.2. INDIKÁTORY  V PÔSOBNOSTI  PROKURATÚRY 

Generálna prokuratúra poskytla údaje o počte „odstíhaných“  a obžalovaných osôb podľa 
pohlavia.   Osobitne je možné zatiaľ sledovať „poškodené osoby podľa pohlavia „ a „blízky vzťah 
poškodenej ženy a stíhanej osoby“ bez bližšieho určenia (nevieme teda či išlo o manžela/druha, 
rodiča či dieťa). Poškodené osoby ženy18 však  mohli byť poškodené mužom ale aj/alebo  ženou, 
teda presný počet stíhaných mužov za poškodenie ženy nie je dostupný.  

Počet stíhaných a obžalovaných osôb podľa pohlavia v prípadoch poškodenia ženy v roku 
2009 

Popis podľa TZ 300/2005 § TZ  

Ukončené 
trestné 
stíhanie 
známych 

osôb 

Poškodená 
žena 

Blízka osoba 
poškodenej 

ženy 

Obžalované 
osoby 

Ženy Muži Ženy Muži 

úkladná vražda  § 144 1 4 1 

 
1 4 

vražda § 145 6 53 9 3 2 33 

zabitie (ťažká ujma na zdraví) § 147 5 15 3 

 
4 11 

zabitie (ublíženie na zdraví) § 148 3 24 1 

 
1 14 

usmrtenie § 149 42 250 69 8 24 146 

nedovolené prerušenie tehotenstva (bez súhlasu ženy) § 150 1 1 1 

 
1 1 

ublíženie na zdraví (úmyselne, ťažká ujma na zdraví) § 155 18 413 49 7 10 220 

ublíženie na zdraví (úmyselne, ublíženie na zdraví) § 156 92 2 180 408 80 55 1 406 
ublíženie na zdraví (z nedbanlivosti) § 157 147 889 315 1 54 417 
obchodovanie s ľuďmi § 179 

 
3 2 

  
1 

pozbavenie osobnej slobody § 182 
 

2 4 
  

1 

obmedzovanie osobnej slobody § 183 3 135 63 2 
 

68 

vydieračský únos § 186 2 9 2 
 

2 5 

lúpež § 188 52 942 211 6 30 537 

vydieranie § 189 27 591 196 40 19 333 
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hrubý nátlak (nárok plnenia) § 191 
 

1 1 
  

1 

nátlak § 192 
 

2 1 
  

2 

porušovanie domovej slobody § 194 163 2339 688 24 85 1478 

porušovanie tajomstva prepravovaných správ § 196 6 1 4 
 

5 1 

porušovanie tajomstva prepravovaných správ § 197 3 3 4 2 1 1 

Znásilnenie (dospelej ženy) § 199 1 103 95 11 
 

57 

sexuálne násilie § 200 
 

67 44 4 
 

34 

sexuálne zneužívanie (obeť mladšia ako 15) § 201 7 240 204 10 2 98 

sexuálne zneužívanie (obeť mladšia ako 18) § 202 . 14 7 2 
 

9 

súlož s príbuznými § 203 1 5 2 1 
 

1 

dvojmanželstvo § 204 . 2 1 
  

1 

odloženie dieťaťa § 205 14 2 6 1 7 0 

opustenie dieťaťa § 206 12 4 9 
 

2 1 

zanedbanie povinnej výživy § 207 720 5568 2665 20 459 3539 

týranie blízkej a zverenej osoby § 208 23 243 189 122 14 142 

únos (únos cudzím) § 209 2 1 1 
 

1 1 

únos (únos rodičom a priamym príbuzným) § 210 3 6 2 
 

2 4 
ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (dopustenie  a 
navádzanie k záhaľčivému životu,, záškoláctva)  § 211 701 507 305 6 525 381 

násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi § 359 
 

48 23 6 
 

30 

nebezpečné vyhrážanie § 360 58 2081 1118 338 32 1 360 

opilstvo § 363 
 

12 5 3 
 

7 

výtržníctvo § 364 124 3 217 386 16 78 1 982 

kupliarstvo § 367 3 10 10 
 

2 7 

výroba detskej pornografie § 368 
 

6 7 
  

6 

rozširovanie detskej pornografie § 369 
 

11 3 
  

7 

prechovávanie detskej pornografie § 370 
 

6 1 
  

4 

ohováranie § 373 11 29 21 
 

4 20 
Zdroj: Generálna prokuratúra SR , 2009 

 V tabuľke uvádzame iba stíhané  osoby podľa pohlavia za  vybrané trestné činy keď bola 
poškodená žena (všetky poškodené osoby v prílohe č. 2.1). 19 Navyše ide iba o trestné činy podľa 
„nového“ trestného zákona podľa 300/2005,  podľa starého platného do 1. 1. 2006 sme zatiaľ 
nevyžiadali.  

Aby sme zachytili všetky druhy trestných činov, ktoré sa mohli vzťahovať na  domáce násilie na 
ženách (násilie na ženách zo strany  blízkej osoby), tak v roku 2009 bolo Generálnou 
prokuratúrou stíhaných dokopy  (žien aj mužov)  713 osôb.  Z toho najviac za úmyselné 
ublíženie na zdraví (80 osôb), vydieranie (40), týranie blízkej osoby (122), nebezpečné 
vyhrážanie (338). Za vraždu blízkej osoby – ženy boli stíhané 3 osoby a za usmrtenie  8 blízkych 
osôb.  

Celkovo však bolo poškodených  až 7 139 žien za sledované trestné skutky.  Počet  útokov pri 
trestných činoch sa takisto navyšuje, pretože jedna stíhaná osoba mohla spáchať aj viac 
trestných činov. Napríklad  pri úmyselnom ublížení na zdraví došlo k 2 309 útokom, ukončených 
trestných stíhaní však bolo 2 272,  alebo znásilnení bolo 110,  ukončených stíhaní však 104,  či 
skutkov týrania  280, ale počet stíhaní 266.20  

Pre porovnanie uvádzame aj  údaje z roku 2002, kedy sa trestné činy „domáceho násilia“ 
identifikovali ešte podľa starého TZ. Niektoré skutkové podstaty sú však identické, alebo iba 
s malými zmenami.  Ide o skutkové podstaty trestných činov ešte pred úpravou legislatívy 
o násilí na ženách (napr. zahrnutie manžela a bývalého manžela do kategórie blízka osoba 
a pod.) 

                                                             
19 Pri niektorých TČ ide v prípade poškodených osôb o osoby, ktoré TČ oznámili (oznamovateľov/ľly), napr. v prípade  TČ 
zanedbania povinnej výživy  (pretože poškodený je tu systém – štát). V tomto zmysle potom ide o nepresnosť, resp. nespoľahlivosť 
poskytnutách dát.  
20 Počet skutkov všetkých sledovaných trestných činov a spôsobov ukončenia nájdete v prílohe 2.2.  
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Počet skutkov domáceho násilia na ženách, v prípade ktorých bolo začaté trestné stíhanie  

(podľa TZ 140/1961) 

rok 

celkový 
počet 

spácha
ných 

skutko
v 

z toho osobitne trestných činov podľa TZ/140/2061 

Nebezpečné 
vyhrážanie 

§ 197a 

Týranie 
blízke 

a zverenej 
osoby  
§ 215 

Vražda 
§ 219 

Ublíženie 
na zdraví 

§ 221 

Ublíženie 
na zdraví 

§ 222 

§ 
230 

Obmedzovanie 
osobnej slobody 

§ 231 

§ 
232 

Vydieranie 
§ 235 

Znásilnenie 
§ 241 

Sexuálne 
násilie 
§ 241a 

1999 1 383 922 3 16 330 27 1 27 1 27 29 0 
2000 1 524 1 087 6 10 287 27 0 31 3 51 22 0 
2001 1 614 1 209 21 14 249 25 0 33 1 39 20 3 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR, 2002 

Zaujímal nás aj spôsob ukončenia stíhania za  jednotlivé vybrané  trestné činy. Údaje sú však 

dostupné iba za všetky ukončené stíhania (ţien aj muţov, poškodené osoby ţeny aj muţi). 

Spôsob ukončenia  trestných stíhaní iba keď stíhaná osoba bol muţ a zároveň poškodená 

osoba ţena a zistenie blízkeho vzťahu medzi nimi, nie je dostupné.  Mimoriadne veľa 

podmienečných zastavení prokurátorom je trestných činov úmyselného ublíţenia na zdraví 

(169), ale aj nebezpečných vyhráţaní (104).  Dohôd o vine a trestne je tieţ pomerne dosť. Pri 

sexuálnom zneuţívaní osôb mladších ako 15 rokov 106,  pri znásilnení 19, pri týraní 57.  

Dôvody takéhoto ukončenia stíhania by si však vyţadovali hlbšiu analýzu jednotlivých 

prípadov.  

Generálna prokuratúra poskytla a vo svojej beţnej štatistike aj vykazuje pri jednotlivých 

trestných činoch aj vplyv alkoholu a iných návykových látok Sleduje sa aj vek stíhaných 

osôb. Tieto údaje však nie sú dostupné   pre relevantné trestné činy – teda trestné stíhania 

osôb, kde páchateľom bol muţ a poškodenou osobou ţena.  

Počet ukončených trestných stíhaní osôb, počet útokov a  spôsob ukončenia stíhania za 
vybrané trestní činy v roku 2009 

Popis podľa TZ 300/2005 

Ukončen
é trestné 
stíhanie 
známych 

osôb 

Počet 
útokov 

pri 
tr.činoch 

Podmienečné 
zastavenie 

prokurátorom 

Rozhodnutie o 
schválení 
zmieru a 
zastavení 
trestného 
stíhania 

prokurátorom 

Uzavretá 
dohoda o VaT 
prokurátorom 

Obžalovaných 
osôb 

úkladná vražda  5 5 . . . 5 
vražda 59 65 . . 13 35 
zabitie (ťažká ujma na zdraví) 20 20 . . 5 15 
zabitie (ublíženie na zdraví) 27 27 2 . 5 15 
usmrtenie 292 294 . . 90 170 
ublíženie na zdraví (úmyselne, ťažká 
ujma na zdraví) 

431 441 4 2 144 230 

ublíženie na zdraví (úmyselne, 
ublíženie na zdraví) 

2272 2 309 169 123 279 1 461 

ublíženie na zdraví (z nedbanlivosti) 1036 1 040 124 74 291 471 
lúpež 994 1036 2 2 295 567 
vydieranie 618 668 1 1 149 352 
porušovanie domovej slobody 2502 2872 152 41 358 1563 
znásilnenie 104 110 . . 19 57 
sexuálne násilie 67 69 . . 18 34 
sexuálne zneužívanie (obeť mladšia 
ako 15) 

247 251 . . 106 100 

sexuálne zneužívanie (obeť mladšia 
ako 18) 

14 14 . . 3 9 

zanedbanie povinnej výživy 6288 6410 3 1 117 3998 
týranie blízkej a zverenej osoby 266 280 . . 57 156 
nebezpečné vyhrážanie 2139 2286 104 73 335 1392 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR, 2009 

Podľa informácií poskytnutých z Generálnej prokuratúry špecializácia prokurátorov či 
prokurátoriek na násilie páchané na ženách, ako osobitného druhu kriminality, nie je zavedená. 
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Už druhým rokom však údajne existuje špecializácia prokurátorov/riek v oblasti mladistvých 
a rodiny, o ktorej sa nám nepodarilo získať bližšie informácie. 21 K 23.12. 2009  pracovalo na 
pozícií prokurátora/rky dokopy 804 osôb. Z toho 428 mužov a 376 žien (46,7 % zo všetkých 
osôb).  Priemerná hrubá mesačná mzda prokurátorov/riek (žien aj mužov) bola dokopy 
2 491,76 eura.  Triedenie podľa pohlavia  GP neposkytla, a teda aj výpočet  rodových príjmových 
rozdielov nebolo možné zistiť.  V roku 2009 prebehlo špecializované vzdelávanie prokurátorov 
a prokurátoriek v oblasti násilia páchaného na ženách, resp. domáceho násilie v celkovom počet  
16 hodín. Bližšie  údaje neboli poskytnuté.22 

 

2.3. INDIKÁTORY V PÔSOBNOSTI SÚDNICTVA  

Celkovo bolo v minulom roku spáchaných 38 130 skutkov, za ktoré bolo v minulom roku 
odsúdených celkovo 30 953 osôb.  Často uvádzaná zvyšujúca sa kriminalita žien iba zastiera 
očividný a dlhotrvajúci fakt, že muži stále a dlhodobo  tvoria  viac ako 85 % zo všetkých  
odsúdených osôb a páchajúcich viac ako 86% všetkých  odsúdených trestných činov.  

Celkový počet  odsúdených osôb a trestných činov spáchaných podľa pohlavia , 2009 
 Počet 

odsúdených 
% zo všetkých 

odsúdených 
Počet spáchaných 

skutkov 
% zo všetkých spáchaných 

skutkov 

Muži 26 371 85,2 33 091 86,8 

Ženy 4 582 14,8 5 039 13,2 

Spolu 30 953 100 38130 100 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistická ročenka 200923  

Tento očividný fakt  a endemický jav naprieč všetkých  spoločností je často opomínaný a málo 

reflektovaný v prevencii kriminality. Sociológovia maskulinít však už dlhodobo upozorňujú na 

úzke prepojenie  a materializovanie niektorých druhov maskulinít  do násilných praktík, čím sa 

problematizuje správanie a konanie mužov ako skupiny na základe rodu (Whitehead, 2007, 37) 

Vývoj spáchaných trestných činov podľa pohlavia  potvrdených súdmi1995 – 2009 (v %) 

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistická ročenka 2009  

                                                             
21 Neformálna informácia  od pracovníčky GP. 
22 Sprístupnené informácie z osobného úradu Generálnej prokuratúry SR 
23 http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r30&htm=http://www.justice.gov.sk/stat/10/index.htm  
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2.3.1. ODSÚDENÍ MUŽI  ZA NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH  

Ministerstvo spravodlivosti poskytlo údaje o odsúdených osobách, resp. trestných činoch pri 
ktorých bol odsúdeným páchateľom muž a zároveň poškodenou osobou žena. Takto sme získali  
skutočne iba násilné a sexuálne trestné činy spáchané mužmi na ženách/dievčatách, teda  násilie 
páchané mužmi na ženách v pravom slova zmysle. Ide však o spáchané trestné činy, ktoré sa 
dostali od registrovania políciou, cez prokuratúru – teda stíhanie a obžalovanie konečne aj pred 
súd a páchateľ bol odsúdený. V tabuľke sú zvýraznené trestné činy páchané mužmi na ženách, 
pri ktorých bolo zaznamenané domáce násilie.24 

Počet odsúdených mužov za vybrané TČ násilia na ženách/dievčatách v roku 2009 

TRESTNÉ ČINY 
podľa TZ 140/1961 aj 

300/2005 

 
Počet všetkých 

odsúdených 

Počet 
odsúdených 

mužov 

Páchateľ muž a 
poškodená žena 

Páchateľ muž a 
poškodená žena alebo 

dievča 
Domáce násilie 

Úkladná vražda 13 13 4 4 0 
Vražda 33 28 8 8 1 
Vražda novonarodeného 
dieťaťa matkou 

3 0 0 0 0 

 Zabitie 23 19 4 4 3 
 Usmrtenie 226 200 45 48 0 
Nedovolené prerušenie 
tehotenstva 

4 4 0 0 0 

Účasť na samovražde 1 1 1 1 0 
Ublíženie na zdraví 1494 1 419 400 410 119 
Obchodovanie s ľuďmi 5 5 5 6 0 
Obmedzovanie osobnej 
slobody 

44 42 19 21 5 

Branie rukojemníka 4 4 0 0 0 
Lúpež 640 608 115 118 1 
Vydieranie 346 332 84 90 37 
Hrubý nátlak 6 6 2 2 0 
Porušovanie domovej 
slobody 

899 825 243 244 20 

Znásilnenie 37 36 24 26 4 
Sexuálne násilie 39 38 12 23 0 
 Sexuálne zneužívanie** 188 185 12 125 1 
 Súlož medzi príbuznými 1 1 0 0 0 
Odloženie dieťaťa 6 0 0 0 0 
Opustenie dieťaťa 17 10 0 0 0 
Zanedbanie povinnej výživy 3047 2 634 313 740 1 
Týranie blízkej osoby a 
zverenej osoby** 

163 149 111 114 125 

 Únos 11 4 1 2 0 
 Ohrozovanie mravnej 
výchovy mládeže** 

776 313 5 70 0 

Násilie proti skupine obyv. a 
proti jednotlivcovi 

21 21 10 11 8 

Nebezpečné vyhrážanie 1210 1 176 717 723 635 
Opilstvo 16 15 6 6 4 
Výtržníctvo 1042 995 98 101 5 
Kupliarstvo 9 5 1 1 0 
Rozširovanie detskej 
pornografie 

5 5 1 1 1 

Ohováranie 12 10 3 3 0 
*počty sú súčtom TČ podľa  nového“ Trestného zákona  300/2005platného od 1.1. 2006 a dobiehajúceho „starého“ Trestného zákona 
400/1961 platného do 31.12. 2005.  
** poškodená žena aj poškodené dieťa  - ide o odsúdených mužov za TČ , ktoré spáchali aj na dospelej žene aj na  maloletom dievčati 
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 
 
 

                                                             
24 Ide o bod 48./kód “E” Štatistického listu T 2009 Ministerstva spravodlivosti SR, pri ktorom sa  vykazujú osobitne sledované 
zameranie trestných činov, medzi inými aj (10) domáce násilie. Podľa poskytnutej metodiky MS (príloha č. 3 smernice 31/2005) 
však nebolo jasné,  čo sa pod touto kategóriou skrýva. Možno sa iba domnievať, že ide o vybrané TČ, kde bol medzi páchateľom 
a poškodenou osobou zistený blízky vzťah. Údaje bez presného vymedzenia strácajú tak na svojej reliabilite a validite.   
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Zo závažných trestných činov spáchaných na ženách/dievčatách  (5 stĺpec)boli v roku 2009 
odsúdení za úkladnú vraždu 4 muži a vraždu 8 muži, za znásilnenie 26 mužov, za sexuálne 
násilie 23 mužov a sexuálne 125 mužov. Za týranie blízkej a zverenej osoby 114 mužov, za 
ublíženie na zdraví 410 mužov.  Najviac mužov bolo z trestných činov na ženách alebo 
dievčatách (stĺpec 5) odsúdených za ekonomické násilie neplatenia výživného (740 mužov) a 
nebezpečné vyhrážanie (723 mužov).25  
 
Počet mužov odsúdených za trestné činy na ženách/dievčatách nepovažujeme za úplné aj z toho 
dôvodu, že nie je presne identifikované, čo táto kategória vlastne označuje. Celkovo však najviac 
išlo o TČ ublíženia na zdraví,  nebezpečné vyhrážanie a týranie.  

2.3.2 .  ODSÚDENÍ MUŽI ZA DOMÁCE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH  

Označenie  kategórie “domáce násilie” predstavuje jednej z druhov osobitne sledovaných 
zameraní trestných činov.26 Metodika však presne nevymedzuje o ktoré trestné činy ide, pretože 
ani právo presne nedefinuje, čo je to domáce násilie. Jasný je len trestný čin týrania blízkej osoby 
a zverenej osoby. V ostatných prípadoch pri vyplňovaní štatistického listu  sa vychádza 
z obžaloby a odôvodnenia v rozsudku. Ide najmä o prípady: ak žijú dvaja  v spoločnej domácnosti 
a jeden z nich zaútočí na svojho  partnera (bije ho, vyhráža, psychické týranie a pod.; vyhráža sa 
zabitím, ohrozovanie nožom; rodičia týrajú svoje deti a naopak, deti týrajú rodičov a pod.)27 

Takéto vymedzenie  považujeme za nedostatočné, pretože z celkovej kategórie „domáce násilie“ 
nevieme vymedziť partnerské násilie, medzigeneračné či   násilie medzi súrodencami.  Ak by 
sme domáce násilie považovali za násilie páchané na blízkej osobe, ako ju vymedzuje zákon (TZ 
300/2005, §207, viaceré získané údaje sú očividne neúplné. Napr. za TČ zanedbávania povinnej 
výživy  s označením domáce násilie bol v roku 2009 odsúdený iba jeden muž, pričom  očividne 
ide o neplatenie výživného mužmi svojím deťom.  

Počet odsúdených mužov za  domáce násilie (2009) 

TRESTNÉ ČINY 
podľa TZ 140/1961 aj 300/2005 

Páchateľ 
muž a 

poškodená 
žena 

Páchateľ muž a 
poškodená 
žena alebo 

dievča 

Páchateľ 
muž a 

poškodené 
dievča 

Páchateľ 
muž a 

poškodený 
chlapec 

Domáce násilie 

Vražda 8 8 0 0 1 
 Zabitie 4 4 0 0 3 
Ublíženie na zdraví 400 410 12 34 119 
Obmedzovanie osobnej slobody 19 21 2 6 5 
Lúpež 115 118 3 40 1 
Vydieranie 84 90 6 24 37 
Porušovanie domovej slobody 243 244 1 3 20 
Znásilnenie 24 26 2 1 4 
 Sexuálne zneužívanie** 12 125 112 8 1 
Zanedbanie povinnej výživy 313 740 433 477 1 
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby** 111 114 9 7 125 
Násilie proti skupine obyvateľov a proti 
jednotlivcovi 

10 11 1 1 8 

Nebezpečné vyhrážanie 717 723 12 26 635 
Opilstvo 6 6 0 2 4 
Výtržníctvo 98 101 3 20 5 
Rozširovanie detskej pornografie 1 1 0 0 1 

*počty sú súčtom TČ podľa  nového“ Trestného zákona  300/2005platného od 1.1. 2006 a dobiehajúceho „starého“ Trestného zákona 
400/1961 platného do 31.12. 2005.  
** poškodená žena aj poškodené dieťa  - ide o odsúdených mužov za TČ , ktoré spáchali aj na dospelej žene aj na  maloletom dievčati 
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 

                                                             
25 Paragrafové znenie TČ ako aj  počet odsúdených mužov za násilie páchané aj na maloletých chlapcoch nájdete v prílohe 2.3.  
26 Bod 48. Kód „E“, (10) domáce násilie, Štatistického listu T 2009, MS SR.  
27 Na základe komunikácie  s p. Ásvanyuiovou z MS SR a jej zisťovania   na krajských súdoch. 
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Najpresnejšie sa zdá byť vzhľadom na počet odsúdených mužov za násilie na žene/dievčati  TČ 
týrania blízkej a zverenej osoby, kde počet odsúdených mužov za domáce násilie na 
ženách/dievčatách a chlapcoch tvorí 98% a 84% zo všetkých odsedených mužov za tento TČ. 
Podobne je to aj pri TČ nebezpečného vyhrážania, kde odsúdení muži s označením „domáceho 
násilia“ tvoria  84% zo všetkých mužov nebezpečne sa vyhrážajúcich žene/dievčaťu/chlapcovi.  

Z dôvodu neúplnosti a nepresnosti údajov  nie je možné   stanoviť podiel mužov odsúdených za 
domáce násilie na ženách/dievčatách z celkového počtu odsúdených mužov za násilie na 
ženách/dievčatách či celkovo odsúdených mužov za predmetné násilné a sexuálne TČ.  

Nedostatok presného vymedzenia kategórie „domáce násilie“ pripisujeme ani nie tak 
absentovaniu arbitrárneho vymedzenia v rámci  metodiky štatistického výkazníctva MS, ako 
skôr absencii presného vymedzenia tejto kategórie v Trestnom zákone. 

2.3.3. OSOBITNE SLEDOVANÉ DÔVODY ODSÚDENÝCH MUŽOV ZA NÁSILIE  PÁCHANÉ 
NA ŽENÁCH  

Ministerstvo spravodlivosti sleduje aj osobitné dôvody spáchania trestného činu  (bod 30. 
Štatistického listu T/2009), ktorý sa vzťahuje na úmyselné trestné činy. V prípade spáchania 
viacerých skutkov sa vyznačuje motív u najzávažnejšieho z nich.  

Vybrané osobitné dôvody  páchania násilia mužmi na ženách  (2009) 

TRESTNÉ ČINY 
podľa TZ 140/1961 aj 300/2005 

Vybrané druhy osobitného dôvodu spáchania trestného činu 
  

 osobná nenávisť, 
odplata, pomsta 

sexuálne dôvody 
(pohlavná zvrátenosť) 

vplyv prostredia, negatívne 
povahové vlastnosti 

Úkladná vražda 2 0 1 

Vražda 0 0 6 

 Zabitie 0 0 4 

 Usmrtenie 0 0 33 

Účasť na samovražde 0 0 1 

Ublíženie na zdraví 31 0 275 

Obchodovanie s ľuďmi 0 0 1 

Obmedzovanie osobnej slobody 1 1 14 

Lúpež 0 0 45 

Vydieranie 10 0 65 

Hrubý nátlak 0 0 2 

Porušovanie domovej slobody 25 0 138 

Znásilnenie 2 11 8 

Sexuálne násilie 0 6 5 

 Sexuálne zneužívanie 0 75 50 

Opustenie dieťaťa 0 0 7 

Zanedbanie povinnej výživy 0 0 248 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby 21 0 90 

 Únos 1 0 0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže 0 0 114 

Násilie proti skupine obyv. a proti jednotlivcovi 0 0 9 

Nebezpečné vyhrážanie 138 0 516 

Opilstvo 2 0 4 

Výtržníctvo 6 2 82 

Rozširovanie detskej pornografie 1 1 3 

Prechovávanie detskej pornografie 0 5 1 

Ohováranie 2 0 1 

*počty sú súčtom TČ podľa  nového“ Trestného zákona  300/2005platného od 1.1. 2006 a dobiehajúceho „starého“ Trestného zákona 
400/1961 platného do 31.12. 2005.  
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 

Očividne  najčastejšie označovaným  z troch sledovaných dôvodov páchania násilie mužov voči 
ženám je „vplyv  prostredia, negatívne povahové vlastnosti“.  Táto kategória v sebe spája dva 
pomerne odlišné dôvody – individuálne povahové vlastnosti páchateľa a vplyv prostredia.  
Z  hľadiska zisťovania faktorov, ktorý sú príčinnými súvislosťami  násilia páchaného na ženách, 



30 
 

ide  o zamieňanie individuálnych a spoločenských faktorov . Zatiaľ  čo   z faktorov na 
individuálnej rovine môže ísť napríklad o poruchy osobnosti, hostilitu  a hnev, depresiu či 
presvedčenie o prísnych  rodových rolách či túžbe po moci a kontrole v osobných vzťahoch, na 
spoločenskej úrovni môže ísť aj o nedostatok inštitucionálnej podpory a nízkej sankčnosti voči 
NPŽ a tradičné rodové normy či nedostatok rodovej rovnosti.  

Takisto „ sexuálny dôvod (pohlavná zvrátenosť)“ je iba zdanlivo zreteľnejšia a väčšinou sa ňou 
označujú dôvody na spáchanie sexuálnych trestných činov.  V prípade sexuálneho násilia 
páchaného mužmi na ženách sa však opomína mocenských charakter sexuálneho útoku. Kde 
znásilnenie či sexuálne násilie je prejavom moci mužmi nad ženami.  

Kategória dôvodu „osobná nenávisť, pomsta,“ spadá v podstate do kategórie individuálnych 
negatívnych vlastností, keď páchateľ nie je schopný ovládnuť svoju zlosť a agresivitu.  Týranie 
blízkej a zverenej osoby z dôvodu pomsty či nenávisti (21 odsúdených mužov), či nebezpečné 
vyhrážanie z dôvodu nenávisti či pomsty  (138 odsúdených mužov) je akoby len zastieraním 
skutočných príčinných súvislostí spáchaných trestných skutkov.  

2.3.4. VPLYV OMAMNÝCH LÁTOK A  NARIADENÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRI NPŽ  

Osobitne  sme sledovali vplyv alkoholu a drog, ktoré sú často spúšťačom – stratou posledných 
zábran, aby muž začal   alebo opakovane bol násilný voči ženám. V žiadnom prípade nejde 
o príčinu  násilia a už vôbec nie o poľahčujúcu okolnosť.28 Preto sme sledovali aj zníženie 
trestnej sadzby z dôvodu nariadenia ochranného liečenia, ako aj druh nariadeného ochranného 
liečenia.  V tabuľke, tak ako aj vo všetkých predchádzajúcich, ide o odsúdených mužov za 
vybrané násilné a sexuálne skutky spáchané na ženách.  

Vplyv  omamných látok a nariadené  vybrané ochranné opatrenia  odsúdených mužov za 
násilie páchané na ženách (2009) 

  
TRESTNÉ ČINY 

podľa TZ 140/1961 aj 
300/2005  

  

Počet odsúdených (páchateľ muž, poškodená žena) 

Vplyv Ochranné opatrenia 

alkoholu 
drogy, alebo 
inej toxickej 

látky 

Protialko-
holické 
liečenie 

psychiatrické 
liečenie 

Protitoxiko-
manické 
liečenie 

sexuologické 
liečenie 

Úkladná vražda 0 0 0 0 0 0 

Vražda 2 0 0 0 0 0 

 Zabitie 2 0 0 1 0 0 

 Usmrtenie 1 0 0 0 0 0 

Ublíženie na zdraví 85 1 21 1 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody 6 0 3 2 0 0 

Lúpež 8 3 10 3 3 0 

Vydieranie 22 2 15 1 3 0 

Porušovanie domovej slobody 37 2 15 0 3 0 

Znásilnenie 4 0 5 1 0 1 

Sexuálne násilie 4 0 1 1 0 0 

 Sexuálne zneužívanie 4 1 3 1 2 4 

Zanedbanie povinnej výživy 1 0 4 0 0 0 

Týranie blízkej osoby a zverenej 
osoby 65 2 37 6 2 0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže 1 0 0 0 0 0 

Násilie proti skupine obyvateľov a 
proti jednotlivcovi 5 0 1 0 0 0 

Nebezpečné vyhrážanie 379 2 156 12 6 0 

Opilstvo 5 0 4 0 0 0 

Výtržníctvo 30 1 3 0 0 1 

Rozširovanie detskej pornografie 1 0 0 0 0 0 

                                                             
28 V tejto súvislosti je zaujímavé, že zákon proti násiliu páchanému na ženách v Španielsku mal byť doplnený o novelu, v ktorej sa 
zistený vplyv alkoholu pri násilí páchanom mužmi na ženách vnímal ako „priťažujúca okolnosť“, nie ako ospravedlňovanie násilného 
správania mužov voči ženám.  
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*počty sú súčtom TČ podľa  nového“ Trestného zákona  300/2005platného od 1.1. 2006 a dobiehajúceho „starého“ Trestného zákona 
400/1961 platného do 31.12. 2005.  
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 

Najčastejšie bol vplyv alkoholu zistení pri TČ nebezpečnom vyhrážaní (52,8% zo všetkých 
odsúdených mužov za TČ vyhrážania voči žene), ublíženie na zdraví (21,2 % zo všetkých 
odsúdených mužov za TČ ublíženia na zdraví voči žene) a týranie blízkej a zverenej osoby 
(58,5% zo všetkých odsúdených mužov za TČ týrania ženy). Zatiaľ čo viac ako polovica 
odsúdených mužov za nebezpečné vyhrážanie, alebo týranie ženy  bola pod  vplyvom 
alkoholu, ublíženie na zdraví, alebo sexuálne násilie (znásilnenie, násilie, zneužívanie) 
páchajú muži väčšinou triezvi ( viac ako 2/3  odsúdených  mužov). 

Vzhľadom na predchádzajúce neprekvapuje, že najčastejším ochranným opatrením je nariadenie 
protialkoholického liečenia. Pri  TČ týraní  ženy mužom to bolo takmer 57% zo všetkých  
odsúdených mužov pod vplyvom alkoholu, 41,1% pri nebezpečnom vyhrážaní a 24,7% pri 
ublížení na zdraví.    Zníženie sadzby z dôvodu  nariadenia ochranného liečenia sa výrazne 
diverzifikuje  vzhľadom na druh TČ. Pri sexuálnom zneužívaní došlo k níženiu trestnej sadzby až 
v 70% zo všetkých odsúdených mužov, ktorým bolo nariadené jedno zo sledovaných ochranných 
liečení,  v 50% pri ublížení na zdraví, pri týraní v 20%, pri znásilnení 28,5%.  

 

2.3.5. DRUHY TRESTOV ZA NÁSILIE PÁCHANÉ MUŽMI NA ŽENÁCH  

Ministerstvo spravodlivosti sleduje aj druhy trestov podľa výroku právoplatného rozhodnutia 
(samostatného, alebo aj uloženého popri inom treste - max. 4 údaje).  Sledovali sme iba  uložené 
tresty odsúdeným mužov, ktorí sa dopustili vybraných TČ násilia na ženách, ale aj upustenie od 
potrestania a počet už v minulosti trestaných za úmyselné trestné činy (bod 17./ Štatistického 
listu T 2009).  

Zistených bolo pomerne veľa  podmienečných trestov v porovnaní s nepodmienečnými  pri 
ublížení na zdraví (301 ku 45), pritom až 181 mužov bolo už v minulosti odsúdených za 
úmyselné trestné činy.  Podobne aj pri sexuálnom zneužívaní  (21 nepodmienečných ku 109 
podmienečných trestov), nebezpečnom vyhrážaní (197 nepodmienečných ku 464  
podmienečných trestov).  Prekvapením je, že pri týraní žien mužmi bolo pridelených iba o 4 viac 
nepodmienečných trestov ako podmienečných, pričom v 75 prípadoch išlo už o predtým 
trestaného muža.  Pritom faktor páchania kriminality (alebo násilia mimo rodiny) je jedným 
z významných faktorov páchania násilia muža aj v rodine.  

Podobne je to aj pri násilných trestných činoch na ženách: za znásilnenie 16 nepodmienečných, 8 
podmienečných (15 už pred tým trestaných),  sexuálne násilie (4 nepodmienečné a 8 
podmienečných, 5 mužov už  v minulosti trestaných).  

 Bližší druh nepodmienečného alebo podmienečného trestu či dĺžku trestnej sadzby sme bližšie 
neskúmali, možno však konštatovať, že  hlavne pri sexuálnom zneužívaní žien/detí mužmi, 
týraní žien mužmi a nebezpečnom vyhrážaní mužov voči ženám tvoria podmienečné 
tresty  50 – 70%.  

Podľa Trestného poriadku je možné nariadiť aj probáciu (forma podmienečného trestu 
s probačným dohľadom, trestu povinnej práce,  trestu domáceho väzenia, väzba nahradená 
probačným dohľadom či ochranný dohľad).  V roku 2009 bolo  celkovo pridelených  7201 
probácií pre  21689 odsúdených, pri ktorých bolo 1129 poškodených. Ktoré probácie sa 
vzťahovali na násilné či sexuálne trestné skutky páchané mužmi na ženách nebolo zatiaľ 
zistené.29 

                                                             
29 MS SR, 2009, spracovali P.Mrázek a M.Melociková 
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 Podľa trestného poriadku môže polícia, prokuratúra či súd  či na podnet poškodeného/nej či 
obvineného  prideliť aj mediáciu. V prípadoch partnerského  či domáceho násilia či iných 
násilných trestných činov na ženách  sa podľa skúseností mimovládnych organizácií pracujúcich 
v oblasti násilia páchaného na ženách mediácia neodporúča, v niektorých štátoch s ňou však 
majú lepšie skúsenosti.  
Podrobnejšie údaje o mediáciách v prípadoch násilia páchaného mužmi na ženách sme zatiaľ 
nezisťovali, celkovo však bolo v roku 2009 pridelených  2 713 mediácií, najviac na podnet 
prokuratúry.  Pritom 991 mediácií bolo ukončených zmierom, 644 zastavením trestného 
stíhania a 855 iným spôsobom (napr. že obvinený sa nedostavil, ...).30 

Druhy trestov   za násilie páchané mužmi na ženách (2009) 

 Počet odsúdených (páchateľ muž  a poškodená žena) 

TRESTNÉ ČINY 
podľa TZ 140/1961 aj 300/2005  

  

 Vybrane druhy trestov počet 
odsúdených v 
minulosti už 
trestaných 

Zníženie 
trestnej 
sadzby 

nepodmienečný podmienečný peňažný 
upustené 

od 
potrestania 

Úkladná vražda 0 4 0 0 0 1 

Vražda 0 8 0 0 0 3 

 Zabitie 0 3 1 0 0 4 

 Usmrtenie 0 8 33 2 1 4 

Účasť na samovražde 0 0 0 1 0 0 

Ublíženie na zdraví 11 45 301 36 1 181 

Obchodovanie s ľuďmi 0 1 4 0 0 3 

Obmedzovanie osobnej slobody 0 5 14 0 0 8 

Lúpež 12 60 53 2 0 52 

Vydieranie 7 40 49 3 0 46 

Hrubý nátlak 0 0 2 0 0 2 

Porušovanie domovej slobody 4 63 149 11 9 140 

Znásilnenie 2 16 8 0 0 15 

Sexuálne násilie 0 4 8 0 0 5 

Sexuálne zneužívanie** 7 21 109 0 0 37 

Opustenie dieťaťa* 0 3 5 0 0 5 

Zanedbanie povinnej výživy 1 60 246 0 0 214 

Týranie blízkej osoby a zverenej 
osoby** 

9 59 56 0 0 75 

 Únos 0 0 1 0 0 1 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže** 

0 15 92 0 0 101 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti 
jednotlivcovi 

0 2 8 0 0 8 

Nebezpečné vyhrážanie 8 197 464 33 7 466 

Opilstvo 2 3 3 0 0 5 

Výtržníctvo 0 12 69 13 1 55 

Kupliarstvo 0 0 1 0 0 0 

Rozširovanie detskej pornografie* 0 4 0 0 1 1 

Prechovávanie detskej pornografie* 0 1 2 2 0 2 

Ohováranie  0 0 3 0 0 2 

*Obsahuje aj údaje, kde nebola poškodená žena; ** Poškodená žena aj poškodené dieťa ; ***Počty sú súčtom TČ podľa  nového“ 
Trestného zákona  300/2005platného od 1.1. 2006 a dobiehajúceho „starého“ Trestného zákona 400/1961 platného do 31.12. 2005. 
.Zníženie trestnej sadzby  za ochr. liečenie (§ 39 ods. 2 písm. c/ Tr.zák. ),  za výnimočných okolností (§ 39 ods. 1/ Tr.zák.) ,  v konaní 
o dohode (§ 39 ods.2 písm. d/ Tr.zák.). 
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 
 

K zníženiu trestnej sadzby v prípadoch odsúdených mužov za násilie na ženách dochádzalo 
najviac v pri TČ  lúpeže (12) , ublíženia na zdraví (11),  týraní blízkej  a zverenej osoby (9), ale aj 
nebezpečnom vyhrážaní (8) či sexuálnom zneužívaní (7).  Bližšie okolnosti zníženia trestnej 
sadzby nie sú známe.  

                                                             
30 MS SR, spracovala M. Melociková, marec/2010 
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2.3.6 .  VEKOVÉ A VZDELANOSTNÉ CHARAKTERISTIKY ODSÚDENÝCH MUŽOV ZA 
NÁSILIE NA ŽENÁCH  

Väčšina odsúdených mužov  za násilie páchané na ženách je vo vekovej kategórií od 31 do 60 
rokov, s výnimkou sexuálnych deliktov . Znásilnenia žien  a  sexuálne zneužívanie žien a detí   
páchajú väčšinou muži mladší do 30 rokov.  Za vraždu žien bolo v roku 2009 odsúdených 8 
mužov vo veku 31 -60 rokov, 3 muži od 19 – 30 rokov a 1 muž nad 60 rokov. Znepokojujúce je, 
že ublíženia na zdraví žien  majú  na svedomí  takmer z 1/3  mladí muži do 30 rokov. 

Z hľadiska vzdelania sa potvrdzuje, že násilia na ženách sa dopúšťajú všetky vzdelanostné 
kategórie mužov, avšak z dôrazom na  kategórie s nižším vzdelanostným stupňom.  Zo všetkých 
12 zavraždených žien mužmi, bolo 8 so základným vzdelaním či s vyučením, zvyšok boli muž so 
stredoškolským vzdelaním či s maturitou.  Výrazne viac mužov s nižším vzdelaním 
(neukončeným základným, so základným či s vyučením) sa dopúšťa aj sexuálnych deliktov: 
znásilnení 20 ( s vyšší vzdelaním 4), sexuálne zneužívanie (102 ku 18 s vyšším vzdelaním). Aj ¾ 
týrania žien páchajú muži s nižším vzdelaním, podobne aj nebezpečné vyhrážanie. O výraznú 
prevahu odsúdených mužov s nižším vzdelaním ide aj v prípade TČ zanedbávania povinnej 
výživy. 

Odsúdení muži za násilie páchané na ženách podľa veku a vzdelania (2009) 

  
 TRESTNÉ ČINY 

podľa TZ 140/1961 aj 
300/2005  

  

Počet odsúdených (páchateľ muž a poškodená žena) 

vybrané vekové kategórie odsúdených vzdelanie 

do 
18rokov 

od 19 do 30 
rokov 

od 31 do 60 
rokov 

nad 60 
rokov 

neukon. 
základné  

základné, 
vyučený 

stredoškolské, 
stredoškolské  
s maturitou 

Vysoko- 
školské 

Úkladná vražda 0 1 3 0 0 2 2 0 

Vražda 0 2 5 1 0 6 2 0 

 Zabitie 0 1 2 1 0 4 0 0 

 Usmrtenie 1 16 25 3 0 18 22 5 

Účasť na samovražde 0 0 1 0 0 0 1 0 

Ublíženie na zdraví 7 141 226 26 6 213 159 22 

Obchodovanie s ľuďmi 0 0 5 0 0 4 1 0 

Obmedzovanie osobnej 
slobody 2 5 10 2 0 11 6 2 

Lúpež 40 48 26 1 11 81 23 0 

Vydieranie 4 26 52 2 2 51 29 2 

Hrubý nátlak 0 0 2 0 0 1 1 0 

Porušovanie domovej slobody 42 91 105 5 42 148 52 1 

Znásilnenie 2 13 8 1 2 18 4 0 

Sexuálne násilie 1 5 5 1 0 6 4 2 

 Sexuálne zneužívanie 35 78 14 3 22 90 17 1 

Opustenie dieťaťa 0 5 5 0 0 8 2 0 

Zanedbanie povinnej výživy 0 25 286 2 7 201 102 3 

Týranie blízkej osoby a 
zverenej osoby 1 11 100 4 1 70 40 4 

 Únos 0 0 0 1 0 1 0 0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže 0 3 111 2 25 82 9 1 

Násilie proti skupine obyv. a 
proti jednotlivcovi 1 2 6 1 0 4 6 0 

Nebezpečné vyhrážanie 2 108 556 51 30 463 216 8 

Opilstvo 0 1 5 0 0 2 4 0 

Výtržníctvo 1 50 46 1 4 55 37 2 

Kupliarstvo 0 0 1 0 0 1 0 0 

Rozširovanie detskej 
pornografie 0 1 4 0 0 2 3 0 

Prechovávanie detskej 
pornografie 0 0 5 0 0 0 3 2 

Ohováranie  0 1 1 1 0 2 0 1 

Počty sú súčtom TČ podľa  nového“ Trestného zákona  300/2005platného od 1.1. 2006 a dobiehajúceho „starého“ Trestného zákona 
400/1961 platného do 31.12. 2005.  
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 
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2.3.7. DĹŽKA KONANIA  SÚDOV PRI NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH  
 

Zisťovali sme aj priemernú dĺžku konania vo vybraných prípadoch NPŽ, ktorá  hlavne pre 
prípady týrania blízkej osoby alebo hrubého nátlaku môže byť dôležitá ak nie je páchateľ 
stíhaný a súdený väzobne. Dĺžka konania je  vymedzená ako počet mesiacov odkedy  prípad 
došiel na súd až  do dňa právoplatného rozhodnutia.31 

Priemerná dĺžka konania súdov vo vybraných prípadoch násilia páchaného mužmi na 

ženách (v kalendárnych mesiacoch, 2009) 

Vybrané TČ násilia páchaného na ženách § PODĽA TZ 
300/2005 

§ PODĽA  TZ 
140/1961 

Priemerná dĺžka konania  

Úkladná vražda § 144 §219 39,57 
Vražda §145 §220 10,57 
Obchodovanie s ľuďmi § 179 §246 30,7 
Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 §216 a, b. 18,27 
Obmedzovanie osobnej slobody § 183 §231 7,35 
Vydieranie §189 §235 15,23 
Hrubý nátlak §190 - §191 §235a,b 20,27 
Znásilnenie §199 §241 6,51 
Sexuálne násilie §200 §241a 6,46 
Sexuálne zneužívanie §201 - §202 §241-§243 8,25 
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby §208 §208 6,76 
Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi §359 §204 5,73 
Kupliarstvo §367   6,59 

*Merná jednotka = kalendárny mesiac; iba prípady keď odsúdenou osobou bol muž a poškodenou osobou žena 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2009 

Najdlhšie súdne konania sa vzťahujú na trestné činy úkladnej vraždy (viac ako 39 mesiacov) a 
obchodovania so ženami a deťmi (30 mesiacov).   Pravdepodobne sa dĺžka konania v prípade  
úkladnej vraždy ženy predlžuje vzhľadom na závažnosť trestného činu a jeho dôkladného 
dokazovania. V prípadoch obchodovania so ženami a deťmi môže byť dĺžka konania výrazne 
ovplyvňovaná aj  medzinárodným charakterom  trestnej činnosti.  Priemerná 15 – 20 mesačná 
dĺžka súdneho konania v prípadoch vydierania a hrubého nátlaku, ako aj  viac ako 6 mesačná 
priemerná dĺžka konania v prípadoch týrania a sexuálneho násilia na ženách/dievčatách  je 
pomerné dlhý čas a príčiny takejto dĺžky treba dôkladnejšie preskúmať.  Zaťaženosť súdov bude 
zrejme vzhľadom na kraje veľmi rôznorodá. 

 

2.4. INDIKÁTORY V  PÔSOBNOSTI ZDRAVOTNÍCTVA 

Dlho očakávané a  v roku 2009 prvýkrát zbierané údaje v pôsobnosti zdravotníctva 
o vyšetrených ženách s podozrením na násilie sú významnými ukazovateľmi závažnosti násilia 
páchaného na ženách v podobe  dopadov a zväčša dlhodobých dôsledkov na zdravie žien, ktoré 
zažili násilie zo strany mužov.  Zároveň  sú údaje aj ukazovateľmi profesionality - odbornosti 
zdravotníckych pracovníkov  a pracovníčok detekovať  násilie páchané na ženách. 

 Údaje v pôsobnosti zdravotníctva boli evidované na základe  odborného usmernenia o postupe 
zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím.32 
Usmernenie obsahovalo, okrem iného, aj popis príznakov podozrenia na osobu ohrozenú 
násilím: 

                                                             
31 V štatistickom liste T 2009 ide o položku 4. a 5.  
32 Vestník MZ SR 2008/ Čiastka 54-55, s. 412- 421,   obsahujúci okrem definície, foriem násilia na ženách aj zoznam organizácií 
pomáhajúcich ženám zažívajúcim násilie a hlavné štatistické ukazovatele. 
http://www.health.gov.sk/swift_data/source/dokumenty/vestniky_mz_sr/2008/vestnik%2054-55%202008.pdf  

http://www.health.gov.sk/swift_data/source/dokumenty/vestniky_mz_sr/2008/vestnik%2054-55%202008.pdf
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Fyzické príznaky: viacpočetné a opakované poranenia (modriny, rezné rany, odreniny, 
bodnutia, popáleniny, ľudské uhryznutie), zvlášť hlavy, tváre, zubov, krku, hrude, prsníkov, 
brucha alebo genitálnej oblasti, ruptúra ušných bubienkov, vykĺbeniny a zlomeniny, vnútorné 
poranenia v priebehu tehotenstva, zvlášť poranenia brucha a prs, potraty, predčasné pôrody. 
Pre tieto indikátory je charakteristický výskyt v rôznych štádiách hojenia, nejasné vysvetlenie 
vzniku poranené a neskoré vyhľadanie zdravotnej starostlivosti.  

Psychické príznaky: komplexná posttraumatická stresová porucha, depresie, neurózy, napätie, 
nepokoj, strach hovoriť o probléme, narušenie sebadôvery, pocit celkovej slabosti, pocit 
ochromenia, závislosť od pomoci, výpadky pamäte, poruchy koncentrácie, samovražedné 
predstavy, úzkosť, poruchy spánku, poruchy prijímania potravy a pod. 

Príznaky pri sexualizovanom násilí: tehotenské komplikácie, poranenia alebo vaginálne 
krvácanie počas tehotenstva, spontánny alebo vynútený potrat, abdominálna trauma vedúca k 
prerušeniu tehotenstva alebo predčasnému pôrodu, zlomeniny plodu, porušená placenta, 
uterus; nechcené tehotenstvo, časté, opakované infekcie genitálnej a rektálnej oblasti, vaginálne 
a rektálne krvácanie, rôzne poranenia genitálu, konečníka, vnútornej strany stehien, pŕs, 
abdominálna alebo pelvická bolesť, zápalové ochorenia panvy (PID), pohlavne prenosné 
choroby (STD). 

Behaviorálne príznaky: vyhýbavosť pri popise príčiny poranení; pacientka sa javí zahanbená, 
cíti sa trápne, je vystrašená, dezorientovaná alebo deprimovaná; reakcia pacientky je 
disproporčná k zraneniam (prehnaná reakcia pri malom poranení alebo nedostatok emócií pri 
vážnom poranení), nedôvera, nepriateľský postoj, ostražitosť, ľakavé reakcie (uhýbanie sa pri 
telesnom dotyku ako je meranie pulzu a pod.), pripisovanie viny za násilie sebe, apatia, 
otupenosť (javí sa úplne bez emócií), neprimerane racionálne alebo naopak iracionálne 
správanie (napr. záchvaty smiechu, chichotanie sa a pod.), zľahčovanie násilia, konverzia (strata 
hlasu, bolesť, zovreté hrdlo, závraty, zvracanie).33 

 

2.4.1. POTRATY ŽIEN S  PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM  

Násilie páchané na ženách môže mať výrazné  negatívne dopady na reprodukčné zdravie žien 
v podobe nechceného tehotenstva,  predčasných pôrodov, gynekologických  problémov, nízkej 
pôrodnej váhy dieťaťa, materskú úmrtnosť a chorobnosť,  chronickú Pelvicovú bolesť  a mnoho 
ďalších.  Krajným dôsledkom násilia páchaného  na ženách sú potraty žien, ktoré zažívajú hlavne 
násilie zo strany intímneho  partnera či iného člena rodiny, ale aj znásilnenia (vlastným 
manželom či partnerom, počas schôdzky s mužom – dateraping  a pod.).  

Veľa o takýchto nechcených tehotenstvám alebo potratoch nevieme. Vieme však že existujú 
a v roku 2009 bol prvýkrát zaznamenaný ich výskyt.  Celkovo bolo v roku 2009 zistených 317 
potratov u žien s podozrením na ohrozenie fyzickým, psychickým či spolu aj fyzickým 
a psychickým násilím.   Podľa adresy bydliska pacientky najviac takýchto potratov sa vyskytlo 
v Banskobystrickom (56 potratov) a Košickom kraji (55 potratov). V týchto krajoch je  vysoký 
výskyt  najmä partnerského násilia na ženách potvrdzovaný aj reprezentatívnymi celoplošnými 
výskumami.  

 

 

 

                                                             
33 Vestník MZ SR 2008,/ Čiastka 54-56, s. 413 
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Potraty žien s podozrením na ohrozenie násilím podľa trvalého bydliska pacientky 
(všetky druhy potratov vrátane mimomaternicového, 2009) 
  Fyzickým Psychickým Fyzickým aj psychickým SPOLU 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 65 102 150 317 

Bratislavský kraj 4 10 11 25 

Trnavský kraj 25 11 8 44 

Trenčiansky kraj 2 6 24 32 

Nitriansky kraj 5 4 19 28 
Žilinský kraj 5 10 26 41 

Banskobystrický kraj 8 18 30 56 

Prešovský kraj 6 16 14 36 

Košický kraj 10 27 18 55 
Na základe štatistického formulára Z (MZ SR) 7-12 /2009 – Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu; ** tabuľka 
nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR (spolu 28 prípadov); *** Žiadosti o umelé prerušenia tehotenstva, ktoré 
neboli realizované, nepodliehajú hláseniu; **** Mimomaternicové potraty v celkovom počte 113 sú zhrnuté v potratoch u žien 
ohrozených fyzickým aj psychickým násilím; Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií 2009 
 

 

 
Usporiadané podľa najväčšieho celkového výskytu  potratov u relevantných žien. Na základe štatistického formulára Z (MZ SR) 7-12 
/2009 – Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu; ** graf nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR 
(spolu 28 prípadov); *** Žiadosti o umelé prerušenia tehotenstva, ktoré neboli realizované, nepodliehajú hláseniu; **** 
Mimomaternicové potraty v celkovom počte 113 sú zhrnuté v potratoch u žien ohrozených fyzickým aj psychickým násilím; Zdroj: 
Národné centrum zdravotníckych informácií 2009 
 
 

Celkovo však prevažujú potraty u žien s podozrením na ohrozenie  výlučne psychickým násilím 
(102 potratov, t.j. 32% zo všetkých zistených potratov). Je pozitívne, že lekárky a lekári sú 
citlivé/í  na  latentnejšie psychické symptómy násilia a pomerne úspešne ich vedia detekovať.  

Čo do druhu potratov, najvčasnejšie išlo o mimomaternicové potraty u žien s podozrením na 
ohrozenie násilím (113, t .j. 35,6 % zo všetkých relevantných potratov). Mimomaternicové 
potraty sa z komparatívnych dôvodov často neuvádzajú  do celkového počtu potratov. 
V problematike násilia páchaného na ženách je však tento druh potratu relevantný aj vzhľadom 
na to, že  jeho najčastejšia príčina je zápal vajcovodov či iné poranenia vnútorných pohlavných 
orgánov.  Niekedy sa uvádzajú mimomaternicové potraty ako umelé prerušenia tehotenstva zo 
zdravotných dôvodov.  

Druhým najčastejším druhom potratu je umelé prerušenie tehotenstva (110 potratov, t. j. 34,7% 
zo všetkých relevantných potratov).  Bližšie informácie o druhu UPT (podľa veku plodu) nebolo 
zatiaľ zisťované.  Koľko bolo  z toho zo zdravotných dôvodov nie je taktiež známe. Podľa druhu 
násilia takmer 58% UPT bolo u žien s podozrením na psychické násilie.   

Spontánnych (samovoľných) potratov bolo dokopy 67 u žien s podozrením na ohrozenie 
násilím, t .j. 21 % zo všetkých relevantných  potratov.  
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Potraty žien s podozrením na ohrozenie násilím podľa druhu  potratu a druhu násilia 
(2009)34  

Druh potratu Fyzickým Psychickým Fyzickým aj psychickým SPOLU 

Spontánne potraty 22 32 13 67 

Mimomaternicové potraty 0 0 113 113 

UPT spolu 37 57 16 110 

Iné potraty 6 13 8 27 

POTRATY SPOLU  65 102 150 317 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

2.4.2. ŽENY  S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM  V GYNEKOLOGICKÝCH 
AMBULANCIÁCH  

Okrem potratov môžu ženy v dôsledku násilia mať aj rôzne iné gynekologické problémy. V roku 
2009 bolo v gynekologických ambulanciách vyšetrených 287 takýchto žien, z toho 41 malo 
problémy v tehotenstve v dôsledku násilia. Predčasné pôrody v dôsledku násilia neboli v roku 
2009 zaznamenané.  Až 55% žien s podozrením na ohrozenie násilím malo fyzické indikátory 
prežitého násilia a ďalších 32 % aj fyzické aj psychické symptómy traumatizujúceho zážitku.  

Počet žien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických ambulanciách 
celé územie SR, rok 2009) 
 

 
Vyšetrené osoby s podozrením na 

ohrozenie násilím 

Počet žien s 

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 
SPOLU 

Všetky prípady 158 36 93 287 

z 
toho 

problémy v tehotenstve 
v dôsledku násilia 

16 13 12 41 

predčasné pôrody (O47) 
v dôsledku násilia 

0 0 0 0 

Ročný výkaz a (MZSR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2009 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

 

Počet žien s podozrením na ohrozením násilím vyšetrené v gynekologických 
ambulanciách podľa krajov (rok 2009) 

 

Vyšetrené osoby s podozrením na  
ohrozenie násilím 

Počet žien s 

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Slovenská republika 158 36 93 287 

Bratislavský kraj 0 3 0 3 

Trnavský kraj 24 6 49 79 

Trenčiansky kraj 11 5 8 24 

Nitriansky kraj 20 1 0 21 

Žilinský kraj 29 12 16 57 

Banskobystrický kraj 24 7 7 38 

Prešovský kraj 22 0 10 32 

Košický kraj 28 2 3 33 

Ročný výkaz a (MZ SR) 4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2009  
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

                                                             
34 Pre bližšie informácie od druhu potratov u relevantných žien podľa krajov pozri prílohu č. 2.4.  
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Z hľadiska územného členenia vysoký počet žien s podozrením na ohrozenie násilím 
vyšetrených v gynekologických ambulanciách pochádzalo z Trnavského kraja ( 28%) 
a Žilinského kraja (takmer 20%). Najmenej, s podozrivo nízkym počtom relevantných žien 
skončil Bratislavský kraj (iba 3 ženy), pritom aj počet potratov (25) tu bol najnižší z celej SR. 
Najviac žien ohrozených násilím počas tehotenstva  pochádzalo z Košického kraja (9). 

 

2.4.3. ŽENY  S PODOZRENÍM  NA OHROZENIE NÁSILÍM  V PSYCHIATRICKÝCH 
AMBULANCIÁCH  

V roku 2009 v psychiatrických ambulanciách bolo vyšetrených 509 žien s fyzickými, 1145 so 

psychickými a 466 žien so fyzickými aj psychickými indikátormi prežitého násilia. Celkovo ide 

o  2120 žien, ktorým bola poskytnutá psychiatrická pomoc.  

Ženy s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v psychiatrických ambulanciách počas 

jedného roku (celá SR, rok 2009) 

Vyšetrené osoby s podozrením 
na ohrozenie násilím 

Počet žien s  

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 

Všetky prípady 509 1 145 466 

z 
toho 

Akútna reakcia na stres ( F43.0) 149 287 66 

Posttraumatická stresová porucha (F43.1) 81 147 51 

Adaptačné poruchy (F43.2) 99 248 100 

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím 
alkoholu - syndróm závislosti (F10.2) 

160 141 88 

Depresia s/bez suicidálnymi tendenciami 
( F32, F33) 

63 396 184 

Ročný výkaz a (MZ SR) 4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2009  
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

Najčastejšie pritom išlo o diagnostikovanú depresiu so alebo aj bez samovražedných tendencií35 

(viac ako 28% zo všetkých relevantných žien) a akútnu reakciu na stres  (u ďalších 22 %).  

Treťou najčastejšou diagnózou boli adaptačné poruchy (takmer 20%).   

Počet identifikovaných žien je však výrazne diferencovaný podľa krajov, od  556 žien 

v Žilinskom kraji až po 48 prípadov v Banskobystrickom kraji.36  Diferencovanosť môže byť 

zapríčinená viacerými faktormi. Najpravdepodobnejšia je odlišná geografická dostupnosť 

psychiatrických ambulancií pre ohrozené ženy, nižšia schopnosť  zdravotníckych 

profesionálov/lok ženy ohrozené násilím identifikovať, alebo zábrany žien psychiatrické 

ambulancie vôbec navštíviť 

2.4.4. ŽENY S  PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM OŠETRENÉ  VŠEOBECNÝMI 
AMBULANCIAMI 

V roku 2009, teda počas12 mesiacov, bolo na Slovensku celkovo vyšetrených 4 430 žien 

s podozrením na ohrozenie násilím, a to buď priamo v ambulanciách všeobecného lekárstva, 

alebo výjazdovou lekárskou službou pre dospelých. Mimoriadne častejšie pritom išlo o ženy 

                                                             
35  V rámci motívov samovražedných pokusov sa osobitne  motív z prežitého násilia nezisťuje, najbližšie významovo je motív 
„konflikty a rodinné problémy“.  Tento motív aj v roku 2009 patri medzi najčastejšie  zo zistených motívov; u žien tvoril 48,5%  (161 
samovražedných pokusov) a u mužov 35,2% zo všetkých samovražedných pokusov (viac pozri prílohu č. 4. ) 
36 Podrobné členenie  podľa krajov nájdete v prílohe č. 2.4. 
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z Nitrianskeho (takmer 20% zo všetkých relevantných žien) a Prešovského kraja (takmer 18% 

z relevantných žien). 

Ženy s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené vo všeobecných ambulanciách podľa 

krajov (rok 2009) 

Vyšetrené osoby s podozrením na 

ohrozenie násilím1) 

Počet ţien s 

fyzickými indikátormi 
psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Slovenská republika 1 695 1 563 1 172 4 430 

Bratislavský kraj 149 220 135 504 
Trnavský kraj 144 104 63 311 
Trenčiansky kraj 234 175 190 599 
Nitriansky kraj 213 403 256 872 
Ţilinský kraj 210 211 142 563 
Banskobystrický kraj 223 106 94 423 
Prešovský kraj 354 242 183 779 
Košický kraj 168 102 109 379 
Ročný výkaz a (MZ SR) 1-01 o činnosti ambulancie za rok 2009; vykazujú len ambulancie s odbornosťou všeobecné lekárstvo, LSPP 
všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná, LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - 
výjazdová 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2009 

 

Viaceré údaje z oblasti zdravotníctva sa  nepodarilo načas získať. Patria sem údaje 
o personálnych a finančných zdrojoch z oblasti NPŽ. Vzdelávanie zdravotníkov a  zdravotníčok 
v oblasti NPŽ síce bolo aj v roku 2009 realizované, nemalo však ešte systematizovanú povahu.  

 

2.5. INDIKÁTORY V  PÔSOBNOSTI SOCIÁLNEHO SYSTÉMU  

V sociálnej oblasti  sú údaje o obetiach násilia, resp. štatistické údaje o násilí páchanom na 
ženách nesystematické a neúplné.  Čiastkové informácie o počte žien zažívajúcich násilie, ktoré 
vyhľadali pomoc  alebo im bola poskytnutá nejaká forma sociálnej pomoci či služby sú získavané 
iba z občasných špecializovaných monitoringov.  

Podľa osobitného monitoringu37  v rokoch 2001 – 2003 bolo identifikovaných  788 prípadov  
domáceho násilia, z toho v 93,8  % bola obeťou žena a v približne v 80 % išlo o partnerské 
násilie. V rokoch  2005  - 2006 boli v 45 monitorovaných   organizáciách sociálnych služieb 
(štátnych aj neštátnych) poskytnuté  služby  krízovej intervencie (linka pomoci, riešenie krízovej 
situácie, krízové poradenstvo) v prípadoch domáceho násilia dokopy 1363  osobám, z toho  78 % 
bolo žien, 20 % detí a 2 % mužov, postintervenčné služby v prípadoch násilia  (psychologické, 
sociálne a právne poradenstvo, materiálno- finančná pomoc) dokopy 4283 klientom, z toho 60 
% bolo žien , 38 % detí a 2 % mužov. Ubytovanie bolo poskytnuté 369 obetiam domáceho 
násilia, z toho 34 % žien, 66 % detí 10 % mužom.38 Na  Slovensku existovali v roku 2008  iba dva  
špecializované „bezpečné ženské domy“ pre obete  násilia v párových vzťahoch39 so 46 miestami 
na ubytovanie.  Ženám - obetiam  násilia boli a sú  poskytované  sociálne služby  aj inými, 
nešpecializovanými zariadeniami (najmä domovmi pre osamelých rodičov, zariadeniami 
krízového bývania či útulky), v nich je však ubytovaná aj  iná klientela a takéto zariadenia 
nespĺňajú väčšinu  minimálnych odporúčané štandardy bezpečných ženských domov.  

                                                             
37   Špecializovaný monitoring ako súčasť predvýskumu prvého reprezentatívneho výskumu násilia páchaného na ženách 
realizovaného  vtedajším Medzinárodným strediskom pre štúdium rodiny J. Filadelfiovou a B. Bodnárovou.  
38 Holubová, B., 2006. Monitoring organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia, IVPR 
39 WAVE  Country Report 2008 
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V rámci  NAP  na prevenciu  a elimináciu násilia páchaného na ženách by sa mali vypracovať 
štandardy práce zariadení poskytujúcich pomoc obetiam násilia na konkrétne podmienky 
zariadení v Slovenskej republike.   Na základe štandardov by sa potom mali vypracovať aj 
kritériá monitoringu   poskytovaných služieb ženám zažívajúcim násilia. Doposiaľ sa tak nestalo, 
preto je aj zisťovanie  viacerých ukazovateľov obmedzené a získané informácie iba indikatívne.  

 

2.5.1. ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA  

Osobitným a jediným sociálnym zariadením určeným pre obete násilia (bez ohľadu druhu násilia 
a pohlavia) sú podľa nového zákona o sociálnych službách  (Zákon č. 448/2009 Z.Z. v platnosti 
od 1.1. 2009) Zariadenia  núdzového bývania (§9, ďalej len ZNB):  

(1) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané 
násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi 
alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov 
užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať 
bývanie.  

Zariadenia núdzového bývania (rok 2009) 

  
  
  Počet 

zariadení 
 
 

Počet dní 
prevádzky 

za rok 
 

Počet miest k 
31.12.2009 

Ubytovacie dni 
Počet odpadnutých dní 

pre dočasnú 
neprítomnosť obyvateľov 

Spolu 
 

z toho 
starostlivosť 
poskytovaná 

celoročne 

Spolu 
 

z toho 
starostlivosť 
poskytovaná 

celoročne 
 

Spolu z toho 
starostlivosť 
poskytovaná 

celoročne 

Slovensko 33 15 737 917 917 291 964 291 964 10 724 10 724 

  Bratislavský kraj  2 1 825 115 115 39 397 39 397 748 748 

  Trnavský kraj  1 1 095 88 88 36 621 36 621 52 52 

  Trenčiansky kraj  6 2 232 117 117 33 025 33 025 1 875 1 875 

  Nitriansky kraj  2 730 47 47 17 127 17 127 28 28 

  Žilinský kraj  3 1 825 88 88 21 709 21 709 2 318 2 318 

  Banskobystrický kraj  6 2 190 134 134 42 980 42 980 992 992 

  Prešovský kraj  8 3 285 87 87 21 934 21 934 374 374 

  Košický kraj  5 2 555 241 241 79 171 79 171 4 337 4 337 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2009 

V roku 2009 bolo  na celom území Slovenskej republiky v prevádzke 33 zariadení núdzového 
bývania  s celkovou kapacitou 917 miest. Najviac takýchto zariadení  je v Prešovskom kraji 
(8), najmenej v Trnavskom (1), pričom kapacita  je veľmi rôznorodá. Zatiaľ čo 8 ZNB 
v Prešovskom kraji  má celkovú kapacitu 87 miest, v Bratislavskom kraji majú 2 ZNB kapacitu až 
115 miest.   Vo všetkých ZNB bolo poskytované celoročné ubytovanie v celkovom počte 291 964 
kalendárnych dní,  najviac v  Košickom kraji  (79 171 dní) a najmenej v Nitrianskom kraji 
(17 127 dní). 

Zdôrazňujeme, že ide o zariadenia, kde môžu byť ubytované aj osoby, ktoré neboli vystavené 
násiliu či obchodovaniu. Informácie o dôvodoch ubytovania a poskytovania sociálnych služieb 
v týchto zariadeniach zatiaľ nie sú dostupné. Celkovo bolo ku koncu roku 2008 v ZNB 732 
obyvateľov a počas celého roka bolo prijatých 1 622  a prepustených 1501 obyvateľov. Ku 
koncu  2009 bolo evidovaných v ZNB 851 obyvateľov, z toho 542 žien/dievčat (63,7%).  
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Obyvatelia zariadení núdzového bývania v  roku 2009 

  
  
  

  

Obyvatelia 
k 

31.12. 
2008 

 

 

Obyvatelia v roku 2009 
Obyvatelia 

k 
31.12.2009 

z toho 

dlhodobo 
zdravotne 
postihnutí 

 

diabetici 
pod 

kontrolou 

Osoby v 
dôch.veku 

muži/ 
chlapci 

 

ženy/ 
dievčatá 

 
prijatí 

 
prepustení 

 
zomretí 

 

Slovenská republika 732 1 622 1 501 2 851 1 1 9 309 542 

  Bratislavský kraj  77 542 493 1 125 1 1 0 43 82 

  Trnavský kraj  102 126 129 0 99 0 0 1 42 57 

  Trenčiansky kraj  95 83 106 0 72 0 0 1 30 42 

  Nitriansky kraj  44 201 199 0 46 0 0 0 17 29 

  Žilinský kraj  81 117 107 0 91 0 0 0 28 63 

  Banskobystrický kraj  85 237 196 0 126 0 0 3 45 81 

  Prešovský kraj  52 96 84 1 63 0 0 4 26 37 

  Košický kraj  196 220 187 0 229 0 0 0 78 151 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2009 

Celkové príjmy všetkých  ZNB v roku 2009 bolo vo výške  1 646 951 Eur, z čoho najväčšiu 
položku tvorili dotácie z rozpočtu samosprávnych krajov vo výške 810 582 Eur (49%). Najviac 
vynaložil na tento typ sociálnych zariadení Košický samosprávny kraj (243 263 Eur) a Trnavský 
samosprávny kraj (190 388 Eur). 40  

Výdavky a zamestnanci/kyne zariadení núdzového bývania v roku 2009 

  
  

  
  

  

Celkové 
výdavky 

(Eur) 
 

 

z toho 

Priemerný 
evidenčný 

počet 
zamestnancov 

prepočítaný 

bežné 
 
 
 

 

mzdové 
náklady 

 
 

 

povinné 
sociálne 

poistenie 
 

 

obstaranie 
dlhodobého 
hmotného a 
nehmotného 

majetku 

na 
zdravotnú 

starostlivosť 
 
 

Slovenská republika 1 622 592 723 525 634 327 211 122 48 999 29 113 

  Bratislavský kraj  227 850 49 995 103 437 34 129 40 042 11 17 

  Trnavský kraj  326 988 142 752 137 075 44 284 2 877 0 25 

  Trenčiansky kraj  160 657 113 910 34 225 11 445 0 0 9 

  Nitriansky kraj  D D D D D D D 

  Žilinský kraj  291 536 109 687 129 903 42 917 5 880 0 20 

  Banskobystrický kraj  164 470 82 169 61 838 20 137 200 0 13 

  Prešovský kraj  65 565 22 794 31 697 11 074 0 0 8 

  Košický kraj  278 024 129 895 109 868 38 241 0 18 18 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2009 

V 33 ZNB pracovalo dokopy 113 zamestnancov/kýň ( priemerný prepočítaný evidenčný počet 
zamestnancov/kýň), najviac v Trnavskom  (25) a v Žilinskom kraji (20).  Celkové výdavky ZNB 
tvorili  1 622 592 Eur. V prepočte na jedného prijatého obyvateľa/ľky pripadá  
vynaložených  1000 Eur.  

2.5.2. PORADENSKO PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY  

Dôležitými inštitúciami v prevencii a riešení prípadov násilia páchaného na ženách sú alebo by 
mali byť referáty/oddelenia psychologických služieb  (RPPS) zriadené pri Úradoch práce, 
sociálnych vecí a rodiny.  Referáty  majú v kompetencií poskytovanie psychologických služieb 
v širokej škále problematík, vypracovávanie psychologických posudkov a zúčastňovanie sa na 
preventívnych či metodických podujatiach. V roku 2008 na jedného pracovníka/čku RPPS 
pripadlo 455 konzultácií, v roku 2009  došlo k zvýšeniu na 547 konzultácií.  

                                                             
40 Viac o štruktúre príjmov ZNB pozri prílohu 2.5.  
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Činnosť referátov poradensko psychologických služieb v roku 2008 a 2009  

rok  
Počet 

prípadov 
Počet 

klientov 
Počet 

konzultácií 

Počet 
písomných 

správ 

Počet 
PV 

podujatí 

Počet 
metodic. 
podujatí 

Počet 
metodic-

kých 
konzultácií 

Počet 
zamestnancov 

2008  8 720  14 109  47 348  3 351  604  304  2 089  104  

2009  9 406  16 064  53 067  2 620  384  265  1 756  97  

Zdroj: RPPS 

RPPS nevedú osobitnú a jednotnú evidenciu prípadov násilia páchaného na ženách či 
domáceho násilia. Posledné údaje o prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách boli 

zisťované špecializovanými monitoringami. V systéme 46 štátnych poradensko-
psychologických  centier bolo  v  roku 2000 identifikovaných 694 prejavov násilia 
v rodine, v roku 2002 už 694. 41  

V pravidelnej každoročnej správe o činnosti RPPS sa skrývajú prípady násilia páchaného na 
ženách či domáceho násilia pod  rodinnou či partnerskou problematikou. Rodinná problematika 
pritom už dlhodobo tvorí najväčší podiel zo všetkých prípadov (24,17 % v roku 2009 ) 
a z celkového počtu konzultácií (21,14% v roku 2009)  

Počet prípadov a konzultácií v RPPS podľa problematiky v roku 2009 

Problematika 
 

Počet prípadov Počet konzultácií 

 %  % 

Rodinná  2274 24,17 11216 21,14 

Rozvodová, porozvodová 1854 19,71 7565 14,25 

Partnerská 1499 15,94 8169 15,39 

Osobnostná 1396 14,84 8612 16,23 

Náhradná rod. starostlivosť 1241 13,19 13081 24,65 

Iná 503 5,35 2094 3,95 

Študijná a profesionálna 357 3,80 1053 3,00 

Drogové a iné závislosti 152 1,62 890 1,68 

Programy rozvoja osobnosti 67 0,71 193 0,36 

Nezamestnanosť  63 0,67 194 0,37 

Spolu: 9 406 100 53 067 100 

Zdroj: RPPS 

Počet prípadov a konzultácií podľa problematiky v roku  2007 - 2009  

Problematika  

Rok 2007 Rok 2008  Rok 2009  

Počet 

prípadov 

Počet 

konzultácií 

Počet  

prípadov  

Počet  

konzultácií  

Počet  

prípadov  

Počet  

konzultácií  

Rodinná  2 124 10  275 2 026  10 141  2 274  11 216  

Rozvodová, porozvodová  1 538 6 215 1 680  6 836  1 854  7 565  

Partnerská  1 822 9 822 1 441  7 877  1 499  8 169  

Osobnostná  1 488 8 591 1 328  8 411  1 396  8 612  

Náhradná rodinná starostlivosť  1 010 8 519 1 048  9 847  1 241  13 081  

Iná  884 2 581 648  2 114  570  2 287  

Študijná a profesionálna  560 1 729 301  1 118  357  1 053  

Drogové a iné závislosti  143 598 153  677  152  890  

Nezamestnanosti  - - 95  329  63  194  

Spolu  9 569 38 055 8 720  47 348  9 406  53 067  

Zdroj: RPPS 

Zamestnanci/kyne RPPS na Slovensku v roku 2009 poskytli 53 067 konzultácií 16 064 
klientom/tkám v 9 406 prípadoch.  Priemer na jeden prípad bol 5,64 konzultácií. 

                                                             
41 Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2002:  Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR. Predbežná správa z výskumu.,  Stredisko pre 
štúdium práce a rodiny  
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Ženy tvoria dlhodobo približne 30% podiel zo všetkých iniciátorov prvého kontaktu s RPPS, 
zatiaľ čo muži 12,46%. Triedenie podľa druhu iniciátora a podľa riešenej problematiky nie je 
dostupné.  

Prípady riešené v RPPS podľa iniciátora kontaktu (v roku 2009) 

 

 

 

 

 
Zdroj: RPPS 
 

 Vzhľadom na nedostatočnosť evidencie v poradensko-psychologických služieb v oblasti násilia 
páchaného na ženách či domáceho násilia navrhujeme doplniť štatistické výkazníctvo či 
evidenčný systém o osobitný modul (oddiel), ktorý by evidoval počet prípadov, druh násilia,  
pohlavie a vek obete, vzťah  klienta/tky k aktérovi násilia, počet  konzultácií a pod.  Osobitne je 
možné sa zamerať aj na evidenciu psychologického poradenstva a práce s násilníkmi a jej 
efektivitu.  

2.5.3. SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A  SOCIÁLNA KURATELA   
 

 
V roku 2009 úrady PSVR vykonávali na základe dôvodného podozrenia na násilie opatrenia 

sociálnoprávne ochrany detí celkovo v 408 prípadoch. Opatrenia sú spravidla zamerané na sociálne 

poradenstvo, sociálnu prácu v teréne a v spolupráci s referátmi poradensko-psychologických sluţieb je 

poskytované aj psychologické poradenstvo a pomoc pri sanácií biologickej rodiny v rámci pomoci obetiam 

násilia.  Ambulantná starostlivosť  v prípadoch násilia bola v roku 2009 poskytnutá v 88 prípadoch 

a pobytová starostlivosť v 23 prípadoch, v 77 prípadoch bolo na podnet orgánu poskytujúceho SPODaSK 

začaté trestné stíhanie a v 105 prípadoch plnil tento orgán úlohu opatrovníka.  

Pomoc deťom  týraným, sexuálne zneužívaným a šikanovaným v roku 2009 

 
Fyzické 
týranie 

Psychické 
týranie 

Sexuálne 
zneužívanie 

Šikanovanie 

Využívanie 
na komerčné 

účely 
(pornografia, 
prostitúcia) 

Spolu 

Počet 
evidovaných 

detí  

Spolu  124  95  141  40  8  408  

v 
tom  

do 6 rokov  38  10  9  0  1  58  

do 15 rokov  66  66  120  29  1  282  

do 18 rokov  20  19  12  11  6  68  

Počet návrhov orgánu 
na začatie trestného 

stíhania  
celkovo  38  5  30  0  4  77  

Zdroj: ÚPSVR 

Celkovo bola pomoc  v roku 2009  poskytnutá o 201 detí menej zažívajúcim násilie ako v roku 
2008. Pritom polícia v roku 2009 registrovala 627 násilných a mravnostných trestných skutkov 
spáchaných na chlapcoch a 685  takýchto trestných skutkov spáchaných na dievčatách do 18 
rokov. 42   

                                                             
42 Viac pozri kapitolu 2.1.3. 

 
Iniciátor kontaktu s RPPS 
 

 
Počet % 

 
Orgán štátnej správy 2567 34,44 
Žena 2241 30,06 
Súd 929 12,46 
Muž 923 12,38 
Iní 440 5,90 
Obaja 354 4,76 
 Spolu: 7454 100 
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Zdroj: ÚPSVR 

Celkový  počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately sa pohybuje od 25  
tis. – 26 tisíc prípadov ročne. V roku 2007 to bolo 25 316 prípadov, o rok neskôr  26 239 a v roku 
2009 nastal mierny pokles na 25 704 prípadov. 43  Najčastejšími dôvodmi sú zanedbávanie 
školskej dochádzky, páchanie trestnej činnosti, pomoc pri priestupkovom konaní. 

Dôvody vykonávania opatrení sociálnej kurately  pre deti v roku 2009 

Dôvody  Počet detí  0-14 rokov  

Sociálna kuratela detí -všetky prípady  25 704  8 798  

Trestná činnosť  6 692  x  

Činnosť inak trestná  2654  2654  

Pomoc a ochrana v priestupkovom konaní  4 584  659  

Experimentovanie a závislosť na drogách  241  28  

Iné závislosti  144  39  

Zanedbávanie školskej  dochádzky  8299  4 520  

Narušené vzťahy  807  283  

Iné  /napr. Šikana/  442  170  

Obeť trestného činu  220  x  

Svedok trestného činu  493  x  

Zdroj: ÚPSVR 

Viac ako 60% opatrení sociálnej kurately sa poskytuje deťom medzi 15 – 18 rokom 
a chlapci tvoria dlhodobo viac ako 70% príjemcov ( do 14 rokov tvoria chlapci 68% zo 
všetkých prípadov a chlapci od 15 – 18 rokov tvoria 77,5% prípadov sociálnej kurately)44 

Počet detí  podľa pohlavia, pre ktoré sa vykonávala sociálna kuratela (2007 – 2009) 
 

 

Zdroj: ÚPSVR 

                                                             
43 Správy o sociálnej situácia obyvateľstva Slovenskej republiky  2007, 2008, 2009 
(http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=247 ) 
44 Rodové členenie z roku 2007 (Správa  o sociálnej situácií obyvateľstva Slovenksej republiky , MPSVR SR.  
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2009

2008

Spolu  

Počet detí  

do 14 rokov  vek 15-18 rokov  

chlapci  dievčaťa  chlapci  dievčaťa  

rok 2007 25 316 6 308 3 000 12 421 3 587 

rok 2008  26 239  6 213  2 975  13 322  3 729  

rok 2009  25 704  5 800  2 998  12 933  3 973  

http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=247
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Zdroj: ÚPSVR 

Opatrenia sociálnej kurately sa poskytujú aj plnoletej fyzickej osobe. V roku 2007 bolo 8 626 
takýchto klientov/tiek, v roku 2009 už 8 946 klientov/tiek. Sociálnu kuratelu  plnoletých 
fyzických osôb vykonávalo v roku 2007 dokopy 70 sociálnych kurátorov a na jedného 
kurátora/rku pripadlo 121 klientov/tiek, v roku 2009 sa počet sociálnych kurátorov/riek 
nezmenil, ale na jedného/nu tak pripadlo 131 klientov/tiek.  

Aj poberateľmi resocializačného príspevku sú z výraznej časti muž a tvoria viac ako 95% zo 
všetkých poberateľov.  Z vekového hľadiska  ide najviac o mužov viac ako  25 ročných. 

Poberatelia resocializačného príspevku v roku 2007 a 2008 podľa veku a pohlavia 

Vek  
2007 2008 

Ženy Muži Spolu Ženy Muži Spolu 

14 -17  0  34  34  2  37  39  

18 -24  17  602  620  8  567  575  

25 a viac  141  2 305  2 446  115  2039  2154  

Celkom  158  2 941  3 100  125  2 643  2 768  
Zdroj: ÚPSVR 

 

Zdroj: ÚPSVR 

 

2.6. INIDIKÁTORY V  PÔSOBNOSTI  MIMOVLÁDNEHO SYSTÉMU  

Mimovládny systém  je významným katalyzátorom riešenia problematiky  násilia páchaného na 
ženách a často aj aktérom, ktorý  supluje úlohu a zodpovednosť štátu v tejto oblasti.  

Viaceré   ženské MVO v tejto oblasti  sú priekopníčkami  v presadzovaní  zavedenia európskych 
štandardov Bezpečných ženských domov (BŽD)   s nasledovnými základnými princípmi: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

rok 2007
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Podiel chlapcov a dievčat , pre ktoré sa vykonávala sociálna 
kuratela  ( v %, 2007 - 2009)

chlapci dievčatá

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2007

Podiel žien a mužov na poberaní resocializačného príspevku 
(v %, 2007 a 2008)

ženy muži
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 Rodové chápanie násilia  
 Kultúra posilnenia  
 Bezpečie a dôvernosť informácií  
 Poskytovanie holistických služieb  
 Prístup k službám a nediskriminácia  
 Deti ako užívatelia a užívateľky služieb  
 Spolupráca medzi inštitúciami  
 Potreba dlhodobých služieb45  

Bezpečné ženské domy sú definované: (1) špecifickými cieľmi; (2) jasne definovanými cieľovými 
skupinami; (3) jasne definovanými princípmi prevádzky; (4) špecializovanými službami a 
personálom; (5) špecifickými bezpečnostnými opatreniami. Termínom “bezpečný ženský dom” 
môžeme zariadenie označiť iba vtedy, ak napĺňa všetky vyššie spomenuté funkcie (Kelly, L.,Chair 
, R., 2008 ). Minimálne štandardy sa vzťahujú na kvantitatívne a kvalitatívne parametre 
podporných služieb a prevádzku BŽD:  

a) Národná telefónna krízová linka s 24 hodinou prevádzkou  
b)  Dostatok BŽD – aspoň jeden v každej správnej oblasti (pre Slovensko teda 8)  
c) Neobmedzená doba pobytu  
d) Špecializované pracovníčky BŽD (výlučne ženy s minimálne 30 hodinovým  
               špecializovaných  školením v oblasti NPŽ ako rodovo podmieneného násilia)  
e) Bezplatnosť služieb pre ženy a ich deti  
f) Bezpečnosť založená na princípe rešpektovania a dôstojnosti žien je zabezpečená 
               informovaným súhlasom klientiek  
g) Neobmedzená prevádzka BŽD ( 24 hodín, 365 dní v roku)  
h) Služby pre všetky ženy, t. j. prispôsobovanie potrebám špecifických skupín žien (z 
               etnických   minorít, migrantiek, ženám so zdravotným postihnutím)  
i) Špecifikovať služby aj potrebám detí klientiek (osobitne dievčatám a mladým ženám)  
j) Demokratické a nehierarchické usporiadanie a prístup (mužská dominancia nemôže byť 
               nahradená inštitucionálnou dominanciou)  
k) Informácie a poradenstvo je založené na posilňovaní a modeli práv obetí  
l) Systematické a pravidelné zbieranie údajov o prijímateľkách služieb a povahe násilia za 
               predpokladu, že nebudú ohrozovať bezpečnosť žien a únik utajovaných informácií  
             (Kelly, L.,Chair , R., 2008 ).  

Aktuálne existujú iba dve zariadenia na Slovensku, ktoré sa približujú k BŽD s minimálnymi 
štandardmi. V rámci NAP je stanovená aj úloha vypracovania metodiky na hodnotenie týchto 
štandardov, ktorá bude slúžiť na „testovanie“ ostatných zariadení poskytujúcich sociálne služby 
v prípadoch NPŽ.  

V súčasnosti prebieha akreditácia fyzických a právnických osôb na udelenie akreditácie na 
odbornú činnosť podľa nového zákona. Podľa aktuálne zoznamu akreditovaných subjektov46, 
ktoré môžu vykonávať špecializované poradenstvo  a sociálnu rehabilitáciu pre cieľovú skupinu 
-  ženy a deti zažívajúce násilia a domáce násilie, ide o nasledujúce  právnické subjekty: 

1. Pomoc obetiam násilia, o. z. – Bratislava, špecializované  sociálne poradenstvo,  obete 
obchodovania s ľuďmi a domáceho násilia  (akreditácia udelená 16. 12. 2009) 

2. Fecilitas, n.o. -  Košice, poskytovanie špecializovaného  sociálneho poradenstva, cieľová 
skupina – detí  zneužívané,  týrané a zanedbávané (akreditácia udelená od 8. 12. 2009) 

                                                             
45 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských práv žien a detí, 
Fenestra, ISBN 978-80-969884-2-6 
 
46 http://www.employment.gov.sk/get_file.php?SMC=1&id=18926  

http://www.employment.gov.sk/get_file.php?SMC=1&id=18926
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3. ZZZMY MAMY, o. z. – Prešov, cieľovou skupinou sú ženy, na ktorých je páchané domáce 
násilie, fyzické osoby, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, rodiny ohrozené negatívnymi 
vplyvmi a sociálno-patologickými javmi (akreditácia udelená  29. apríla 2010) 

4. DOTYK – Slovenské krízové centrum, o. z, Beckov, zamerané na osamelé ženy a matky 
s deťmi na ktorých je páchané domáce násilie a osoby, ktoré sa stali obeťou 
obchodovania s ľuďmi podľa § 179 Trestného zákona. ( akreditácia udelená 29. 4. 2010) 

5. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z. Bratislava, zamerané na týrané a 
sexuálne zneužívané osoby (akreditácia udelená 29. 4. 2010),  získalo oprávnenia na 
poskytovanie špecializované sociálneho poradenstva a sociálnu rehabilitáciu 

6. Otvorená náruč, n. o. Piešťany, cieľovou skupinou sú obete domáceho násilia bez 
rozdielu veku a pohlavia.  

Viaceré akreditované subjekty však majú cieľovú skupinu stanovenu ako “osoby v nepriaznivej 
sociálne situácií”, v ktorých môžu byť aj ženy zažívajúce násilie. Ohrozená je tak primeranosť  
špecializovaného  sociálneho poradenstva podľa potrieb žien zažívajúcich násilie a ich detí a 
dodržiavanie aspoň minimálnych štandardov odporúčaných  EÚ. 

Organizácií akreditovaných podľa starého zákona, ktoré sa už dlhodobo venujú ženám 
zažívajúcim násilie a ich deťom je však viac. Uvádzame niektoré z nich  a aktuálne štatistické 
údaje o  klientele a poskytovaných službách: 

Fenestra, z.z. žien, Košice, poskytuje bezplatné a dlhodobé služby pre ženy zažívajúce násilie v 
blízkych vzťahoch a ich deti podľa štandardov Európskej únie, vzdelávacie aktivity,  
organizovanie a zabezpečovanie školení, tréningov, seminárov a konzultácií pre rôzne profesijné 
skupiny (sociálne pracovníčky, políciu atd.) a vyvíja aktivity s cieľom dosiahnuť systémové 
zmeny. V roku 2008 boli záujmovým združením realizované nasledovné aktivity: pribudlo 61 
nových klientiek, služby využívalo celkom 121 žien, psychologické poradenstvo využívalo 15 
žien (spolu 95 sedení), individuálnu psychoterapiu využívalo 6 žien (spolu 110 sedení), 
bezplatné advokátske zastupovanie získalo 29 žien (spolu 312 úkonov), advokátka poskytla 70 
konzultácií pre poradenské pracovníčky, poradenské pracovníčky absolvovali 36 konziliárnych 
porád a 17 supervíznych stretnutí, v druhom polroku 2008s a začal vytvárať nový systém 
evaluácie podpory a pomoci poskytovaných v našom centre ženám zažívajúcim  násilie. 47 
 

 
Zdroj: Fenestra, z.z. žien, výročná správa za rok 2008 

Žena v tiesni, o.z.  organizácia pôsobiaca v Žilinskom kraji, pri práci  sa riadi EÚ štandardmi 
poskytovaných služieb pre  ženy – obete násilia v prárových vzťahoch. Cieľovou skupinou sú 
ženy od 16 rokov  vyššie na ktorých je alebo bolo páchané násilie.  Ostatné zverejnené údaje za 
rok 2008 dokumentujú  1444 volaní na krízovú linku (primerne 120,3 mesačných volaní  
mesačne), krízovú poradňu kontaktovalo  1459 klientov/tiek (74% zo Žilinského kraja), 
realizovalo sa 40 podporných skupín, ktorých sa zúčastnilodokopy 259 žien.  Zruženie realizoalo 

                                                             
47 http://www.fenestra.sk/download/sprava_o_cinnosti_08_slov.pdf  

http://www.fenestra.sk/download/sprava_o_cinnosti_08_slov.pdf
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aj  preventívne aktivity  na 14  stredných školách pre 679 študnetiek. Objem väčšiny 
poskytovaných služieb narástol medizročne o 7  až 13 %. 48   

Občianske združenie Nádej (Pomoc ohrozeným deťom), Bratislava,  poskytuje služby 
obetiam domáceho násilia a rodinám ohrozeným domácim násilím v rámci hlavného programu 
Centrum Nádej. Poskytuje krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo a psychoterapiu 
(svojpomocné skupiny, psychoterapiu pre páchateľov), sociálne poradenstvo a sociálnu 
asistenciu a pod. Štatistické údaje o počet poskytnutých služieb a počte klientov/tiek  za rok 
2009 nie sú známe či dostupné.  

Krízové centrum brána do života , Bratislava, Hlavným zameraním Krízového centra Brána 
do života v roku 2008 bolo poskytovanie poradenstva a sociálnej prevencie rodinám v kríze, 
sanácia rodinného prostredia, odstránenie, resp. zmiernenie traumy spôsobenej týraním alebo 
zneužívaním a taktiež poskytnutie a zabezpečenie dočasného bývania pre týrané ženy a matky s 
deťmi, ako aj tehotné ženy, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi a obetiam obchodovania s ľuďmi. 
V roku 2008 bola inštitucionálna starostlivosť  a poradenstvo poskytnuté 60 ženám a 96 deťom. 
70%  vyhľadalo pomoc z dôvodu domáceho násilia, 4 ženy obeťami obchodovania.49  

Krízové centrum Beckov, Trenčiansky kraj, poskytuje sociálno-psychologického a právneho 
poradenstva, bezplatnej advokácie, krízovej intervencie, anonymného bezplatného  ubytovania, 
zabezpečovania základných životných potrieb, zdravotníckej starostlivosti, osobnej asistencie 
a osobnej ochrany, vzdelávania, prevenčnej a osvetovej činnosti, prevádzkovania nonstop linky 
pomoci, vykonávania terénnej práce za účelom identifikácie obetí obchodu s ľuďmi, vykonávania 
skríningu v rizikových komunitách. V roku 2008 bolo poradenstvo po telefóne (hovory na linke 
pomoci) poskytnuté 255 krát,  sociálne poradenstvo  bolo poskytnuté v 191prípadoch,.50  

Áno pre život, n.o., Rajecké Teplice,  zameriava sa na tehotné dievčatá a ženy v núdzi a matky 
s deťmi – obete domáceho násilia.  Poskytuje pobytový program, krízovú pomoc, sociálnu 
asistenciu, následnú pomoc a programy pre deti. V roku 2009 celkovo prijali 47  klientiek a ku 
koncu roku 2009 zostalo 25 klientiek v zariadení. Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté 121 
osobám v celkovej dotácií 75 hodín.51  

 

2.7. INDIKÁTORY PREVENCIE 

Medzi indikátory prevencie NPŽ sa radia preventívne aktivity, programy, kampane na zvýšenie 
povedomia o NPŽ či  projekty, ktoré majú za cieľ predchádzať násiliu páchanému na ženách.  

Doteraz boli na Slovensku realizované dve celonárodné kampane v oblasti násilia páchaného na 
ženách. Kampaň “Piata žena” v dvoch vlnách 2001 a 2002 a “Stop násiliu”  v spolupráci 
s Európskou komisiou v roku 2008.  V roku 2009 sa realizovali iba menšie, „miestne“ kampane 
napr. putovná výstava „Umlčané svedkyne“ na pamiatku žien zavraždených mužmi – ich 
partnermi.  Alebo nezisková organizácia Centrum Slniečko pri príležitosti 19. novembra 
realizovala v  42 mestách Slovenska informačnú kampaň spojenú s verejnou zbierkou za 
účasti  takmer 1400 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pod názvom:  “Ide to aj BEZ MODRÍN“. 
Výťažok verejnej zbierky bol určený na podporu preventívnych a vzdelávacích programov pre 
deti a dospelých, podporu krízových centier a Domu na polceste pre obete domáceho násilia. 
V rámci minulého roka bol čistý výnos VZ: 18 977,57 €.  Všetky finančné prostriedky boli použité 
na realizáciu preventívnych a poradenských projektov.  

                                                             
48 http://www.zenavtiesni.sk/pics/pdf/vyrocnasprava08.pdf  
49 http://www.branadozivota.sk/common/file.php?file=30  
50 http://www.dotyk.sk/02-sprava/vyrocna-sprava-2008.zip  
51 http://www.anoprezivot.sk/files/vyrocna2009.pdf  

http://www.zenavtiesni.sk/pics/pdf/vyrocnasprava08.pdf
http://www.branadozivota.sk/common/file.php?file=30
http://www.dotyk.sk/02-sprava/vyrocna-sprava-2008.zip
http://www.anoprezivot.sk/files/vyrocna2009.pdf
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Z ďalších  realizovaných projektov v roku 2009 (začiatok, pokračovanie alebo ukončenie 
implementácie), ktoré prispievajú k prevencii NPŽ a zároveň obsahujú inovatívny prevenčný 
prvok, vyberáme nasledovné príklady: 

“Bunker” 52 - projekt z. z. Fenestra zameraný na doteraz nie dostatočne reflektovanú formu 
násilia – násilie počas randenia. Cieľovou skupinou sú adolescent a mladšie deti, prežívajúce 
samy násilie, alebo ktoré  boli svedkami násilia. Násilie počas randenia je ti vnímané ako možný  
dôsledok  priamo alebo nepriamo zažitého násilia počas detstva a reprodukovanie násilného 
správania. Aktivity sú zamerané na šírenie informácií o tomto type násilia prostredníctvom 
webovej stránky s možnosťou využitia tejto ako komunikačného kanálu. Webová stránka je 
vybavená inovatívnym  bezpečnostným systémom  pre deti a mladých ľudí, ktorý hľadajú pomoc 
(nie je možné vystopovať ID návštevníka). Projekt je podporený Nadáciou detí Slovenska, ČSOB 
a Pontis (projekt  je realizovaný už od roku 2008). 

 “Avon proti domácemu násiliu” 53 –  charitatívny  projekt  začatý v roku 2008,  v roku 2009 
vstupujúci do svojej druhej fázy. Zameriava sa na posilnenie postavenia žien prostredníctvom 
odstránenia násilia páchaného na ženách. Mediálna internetová kampaň vyzýva ženy aby o násilí 
hovorili a personalizuje NPŽ skutočnými príbehmi. Finančný zisk z predaja „náramku 
odhodlania“ bol použitý na prevádzku SOS linky (23 000 €). Pridanou hodnotu projektu je 
otvorená internetový diskusia a možnosť týraných  a bitých žien napísať svoje príbehy 
a skúsenosti s partnerským násilím. Doteraz túto možnosť využilo približne 300 žien , pričom 
viacerým bola ponúknutá odborná pomoc zo strany projektového partnera  Aliance žien 
Slovenska.  

 “Klub podchod” 54 - projekt realizovaný od roku 2003 až doteraz. Podporné a operatívne 
služby poskytuje MVO Odyseus v meste Bratislava. Cieľovou skupinou sú ženy a muži pracujúci 
v sexbixnise. Cieľom je poskytovanie bezpečného miesta pre konzultačné aktivity, formovanie 
podporných skupín, redukcia zdravotných a bezpečnostných rizík spojených so sexbiznisom. 
Služby sú zamerané aj na poskytovanie informácií o nebezpečných klientoch, asistenciu pri 
zdravotníckej starostlivosti a pod. Priemerná ročná finančná podpora z viacerých zdrojov je 
17 000 € , napr. ETP Slovensko,  Minority Rights Group International London a  Mama Cash. 

“Hovorím s mamou o násilí” 55 je projekt z.z. Fenestra zameraný na ženy – zažívajúce násilie 
v párových vzťahoch a rekonštrukciu  vzťahu s ich deťmi – svedkami násilia. Deti zapojené do 
projektu sú väčšinou vo veku od  5 do 15 rokov. Vzájomná výmena skúseností sa ukazuje ako 
efektívny prístup k reintegrácií a posilneniu žien, ktoré sa vymanili z násilného vzťahu 
a predchádza tak k jeho opakovaniu. Projekt  nadväzuje na predchádzajúce aktivity krízovej 
intervencie, psychologického poradenstva z. z. Fenestra.  Dlhoudržateľnosť projektu je na roky 
2009 – 2010 zabezpečená finančnou podporou Nadácie detí Slovenska a nadáciou SPP – 10 000 
€. V  rokoch 2007 – 2008 bol projekt podporený  aj Radou vlády SR pre prevenciu kriminality)56.  

Úplné  informácie o realizovaných preventívnych projektoch v oblasti NPŽ však nie sú dostupné. 

Takisto nie je možné vyčísliť celkovú sumu na prevenciu NPŽ, keďže projekty sú väčšinou 

financované z viacerých zdrojov. 

V prevencii NPŽ zohrávajú významnú úlohu médiá a ich spôsob ako o prípadoch  či 

problematike NPŽ referujú a aké je mediálne pokrytie problematiky NPŽ v médiách. Monitoringy 

médií v oblasti  násilia páchaného na ženách realizované  pred 10 rokmi  poukazovali na výrazne 

viktimizačný, necitlivý, sexistický a mýtizujúci prístup médií k problematike  partnerského 

                                                             
52 http://www.bunker.sk/  
53 http://www.avonprotidomacemunasiliu.sk/oprojekte/  
54  In December 2008  renamed to “Červený dáždnik” ( Red Umbrella), more information at: 
      http://www.ozodyseus.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=117  
55 http://www.fenestra.sk/html/2_4_2_3.html  
56 http://www.fenestra.sk/html/2_4_1.html  
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http://www.fenestra.sk/html/2_4_1.html
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násilia a obchodovania s ženami.57  Aktuálnejšie monitoringy potvrdzujú mierne  zlepšenie v 

korektnosti informovania o NPŽ oproti minulosti, všeobecne sú však naďalej reprodukované 

stereotypné obrazy žien (predurčenosť ženy na sebarealizáciu v materstve, vnímanie ženy ako 

sexuálneho objektu, spochybňovanie  úspechu žien)58.  

Aktuálny monitoring médií za rok 2009 v tejto  oblasti priniesol nasledujúce  kľúčové zistenia59: 

 Mediálne pokrytie NPŽ  v správach spravodajstva v roku 2009 v sledovanom období 

predstavovalo 2,98 % zo všetkých  1 574 monitorovaných správ.  

 Správy o násilí páchanom na ženách prinieslo viac spravodajstvo komerčných ako 

verejno-právnych médií, avšak s takmer výlučným dôrazom na extrémne formy násilia. 

Zo všetkých správ NPŽ  42,6 %  informovalo o vražde/zabití ženy mužom, 36,2 % 

o fyzickom násilí na ženách, 8,5% o sexuálnom násilí. 

 Pomerne  veľký rozsah a relevantné umiestnenie správ o násilí páchanom na ženách boli 

nivelizované spracovaním problematiky ako individuálneho problému s nízkou 

celospoločenskou relevanciou. 

 Dochádza k zneužívaniu problematiky násilia  páchaného  na ženách bulvárom. Prípady 

NPŽ nie sú v médiách prezentované ako porušovanie ľudských práv a rodovo -  

podmienené násilie, ale najčastejšie ako „krimi noviny“  nádychom  senzácie na  zvýšenie 

sledovanosti. 

 52% správ opisovalo  ženy zažívajúce násilia buď explicitne alebo implicitne ako  

bezmocné obete, čím dochádza k medializácií bezmoci  a zastrašovaniu žien. 

 Nepriame pôsobenie médií v prevencii násilia páchaného  na ženách podporovaním 

rodovej rovnosti či už v obsahoch alebo mediálnej prezentácii je veľmi nízke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Ester Mirror projekt realizovaný Fenestrau v orku 1999 – monitoring tlače, opakovaný aj v rokoch 2000 a 2001, Šalingová, A., 2005  
58 IVO 2008 ( On a ona na Slovensku, Zaostrené na vek a rod) 
59 Holubová, B., 2010: Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za 
rok  2009, IVPR 
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3. ŠTRUKTÚRNE INDIKÁTORY  

Štruktúrne indikátory vypovedajú o hlavných verejno-politických a inštitucionálnych 

nastaveniach v podobe strategických a iných relevantných dokumentov a programov/projektov, 

legislatívy v oblasti násilia páchaného na ženách a inštitucionálneho zabezpečenia tejto 

problematiky.   Uvádzame najrelevantnejšie udalosti  realizované v roku 2009.  

3.1. VEREJNÁ MIENKA  

Pre prijímanie a úspešnú implementáciu programov a prijímanie legislatívy v tejto oblasti je 

dôležitá aj verejná mienka. Dva špeciálne Eurobarometre vťahujúce sa priamo na domáce násilie 

proti ženám a rodovú rovnosť  vypovedajú o naliehavosti riešenia tejto problematiky.  

Eurobarometer o vnímaní rodovej  rovnosti v roku 2009 ukázal, že Slovenky a Slováci vnímajú  

násilné činy proti ženám ako jednu z najprioritnejších oblastí, kde by mali byť prijaté  verejno-

politické a iné opatrenia.  Dôležitým zistením je, že spoločnosť vníma  násilné činy proti ženám 

v kontexte rodových nerovností. Zároveň spolu s rodovými mzdovými rozdielmi  viac ako 

polovica slovenskej populácie  vyžaduje v oblasti násilia proti ženám prijímanie opatrení.  

 

Poznámka: údaje zbierané na reprezentatívnej vzorke  1029 Slovákov a Sloveniek v 09/2010. 
Znenie otázky: Nasleduje zoznam oblastí, kde je zjavná nerovnosť žien a mužov. V ktorých z týchto oblastí by sa podľa vášho názoru 
mali prioritne prijať opatrenia? 
Zdroj. Eurobarometer  72.2, O vnímaní rodovej rovnosti, výsledky za Slovensko, 2009 

 

Navyše 88 slovenskej populácie si myslí, že je naliehavé podniknúť nejaké opatrenia proti 

násiliu na ženách (50% veľmi naliehané a 38% skôr naliehavé). Iba 10% ľudí si myslí, že 

prijímať opatrenia „nie je naliehavé“ (Eurobarometer, 72.2, Európska komisia, 2009)  

Druhým,  najaktuálnejším výskumom verejnej mienky je Eurobarometer - Domáce násilie proti 

ženám, realizovaný síce v roku 2010, avšak pre jeho relevantnosť uvádzame kľúčové zistenia už 

v správe za rok 2009.60   Celkovo 14% slovenskej populácie pozná niekoho z kruhu vlastnej 

rodiny či priateľov, kto vystavil ženu nejakej forme domáceho násilia a 17% pozná ženu 

v vlastnej rodiny či kruhu priateľov, ktorá bola vystavená  nejakej forme domáceho násilia. 79% 

Slovákov a Sloveniek si myslí, že domáce násilie proti ženám je celkovo  na Slovensku 

„rozšírené“. Alarmujúce je, že 2% populácie si myslí, že násilie proti ženám je prijateľné za 

všetkých okolností a 3% ľudí, že NPŽ je prijateľné za istých okolností. Navyše až 20% 

považuje síce NPŽ za neprijateľné, ale nie vždy by malo byť trestné podľa zákona.  Šírenie 

                                                             
60 V budúcoročnej správe sa zameriame  na hĺbkovú analýzu verejnej mienky v oblasti NPŽ.  
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nulovej tolerancie proti akémukoľvek  prejavu násilie  proti ženám teda zlyháva a vyžaduje si  

dôraznejšie a opakujúce sa kampane na jej presadzovanie.  Za najužitočnejšie spôsoby boja proti 

NPŽ považujú ľudia  trestanie páchateľov (82%), prísnejšie zákony (74%) a riadne uplatňovanie 

tých existujúcich (takisto 74%). 61 

3.2. STRATEGICKÉ A  INÉ RELEVANTNÉ DOKUMENTY 

V roku 2009 bol schválený  ďalší  (už druhý) Národných akčný plán pre prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného ženách na roky 2009 – 2012.  Schvaľovanie bolo sprevádzané  výrazným  
nesúhlasom relevantných mimovládnych organizácií s nastavenými úlohami a absenciou  
konkrétneho a vopred stanoveného finančného krytia NAP.  

Financovanie  viacerých úloh  bolo plánované cez národný projekt Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzie, ktorý sa však v roku 2010 nepodarilo ani schváliť ani 
rozbehnúť. Aktuálne sa národný projekt na systematickú podporu prevencie a eliminácie násilia 
páchaného  na ženách nanovo  štrukturuje  a jeho schválenie sa plánuje na začiatok roku 2011.  
Hlavnou náplňou národného projektu  má byť zostavenie, otestovanie a finančná podpora 
intervenčných tímov, po ktorých sa volá už niekoľko rokov.  

Jedna z úloh  z NAP je aj vypracovanie  regionálnych akčných plánov  (RAP) s termínom do konca 
roku 2010. V priebehu  roka  2009 boli zistené iba dva RAP  -  Banskobystrického a Žilinského 
samosprávneho kraja.  Žilinský RAP bol plánovaný  na roky 2007 – 2008 a o jeho pokračovaní sa 
nepodarilo zistiť žiadne informácie. V Banskobystrickom kraji  bol  RAP na roky 2010 – 2012 
pripravený v rámci projektu „Nemlč o tom“ 62  a ešte v novembri 2009 bol v pripomienkovom 
konaní samosprávneho kraja. Podľa dostupných informácií  však projekt skočil  a výmenou  
vedenia samosprávneho kraja bola implementácia RAP zastavená.  V dôsledku nedostatku 
financií sa navyše prepustili aj odborníčky, ktoré sa touto problematikou zaoberali.  Doteraz 
nepracuje v tomto kraji žiadna osobitne na násilie na ženách zameraná organizácia. Ide 
o ukážkový príklad  situácie, ktorá pretrváva v problematike násilia páchaného na ženách už 
niekoľko rokov.  Riešenie problematiky je  neúspešné a neefektívne cez krátkodobé  projekty 
s neistou udržateľnosťou. Financovanie cez rozpočet samosprávneho kraja je zas ohrozené 
výmenou vedenia po každých voľbách  do regionálnej samosprávy a aktuálne aj výrazným 
nedostatkom financií v dôsledku krátenia podielových daní  na úrovni krajov.  

Problematika násilia páchaného na ženách je súčasťou (niekedy  marginálnou alebo implicitnou) 
aj iných strategických materiálov a programov, ktorých ročné zhodnotenie v  oblasti NPŽ je 
ťažko dostupné, ak vôbec vypracovávané. Problematika NŽP  je súčasťou nasledujúci aktuálnych 
dokumentov: 

Národná stratégia rodovej rovnosti  na roku 2009 – 2013  (cieľ zvýšenia efektivity a kvality 
systému prevencie  a eliminácie  diskriminácie a násilia  vo všetkých formách) 

Stratégia prevencie kriminality SR na roky 2007 – 2010 (ako jedna z priorít) 

Národný akčný plán  na boj proti obchodovaniu ľudskými bytosťami na roky 2008 – 2010  

Národný strategický referenčný rámec na roky  2007 – 2013 ( súčasťou horizontálnej priority 
rovnosti príležitostí je redukcia obetí domáceho násilia prostredníctvom zvýšenia  služieb 
pomoci) 

Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia (ženy  ako obete násilia sú osobitne 
explicitne uvedené  ako ohrozené skupiny sociálnych vylúčením či cieľové skupiny) 

                                                             
61 Celkové výsledky aj v porovnaní s priemerom EÚ27 sú súčasťou prílohy č. 4 
62 Projekt  financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2009 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 
a z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja 
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Národný  akčný plán  pre deti na roky  2008 – 2012 ( ako súčasť aktivít zameraných na súvisiacu 
problematiku šírenia nulovej tolerancie fyzického trestania detí, identifikáciu CAN syndrómu 
zodpovedných profesií,  podporu intervenčných krízových tímov v prípade týranie detí). 

Strednodobá koncepcia rozvoja  rómskej minority na Slovensku na roky  2008 – 2013 (násilie na 
ženách je tu vnímané ako dôsledok archaického  rodového usporiadanie v rómskych rodinách 
a aktivity sú zamerané  na po posilňovanie postavenia rómskych žien a zriadenie krízových 
centier pre rómske ženy zažívajúce násilie). 

Národný program duševného zdravia63   (starostlivosť o duševné zdravie zahŕňa aj oblasť 
problematiky násilia v rodinách, na ženách /týrané ženy, týrané deti/, agresivitu, nevyjasnenú 
násilnú trestnú činnosť, samovražednosť a iné). 

V Národnom program  podpory zdravia je téma prevencie  NPŽ skrytá v cieli  „zdravá rodina“ kde 
je edukácia tehotných žien a výchova k partnerstvu a rodičovstvu vo vybraných komunitách 
a intervenčné edukačno- programy o zdravom životnom štýle  v rómskych komunitách vnímané 
ako determinanty zdravia.   Podobné ciele si kladie aj Program podpory zdravia znevýhodnených  
komunít na roky 2009 – 2015, kde vysoká miera dojčenskej úmrtnosti a vysoká fertilita 
v rómskych komunitách sú argumentom pre podporu vzdelávania v oblasti  sexuálneho 
a reprodukčného zdravia. 

Za výraznú premárnenú príležitosť považujeme neschválenie („odloženenie“) Národného 
programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie, ktorý mal 
zabezpečovať  prevenciu a manažment  násilia v párových vzťahoch a sexualizovaného násilia, 
zameriavať  sa aj na zlepšenie postupov pre identifikáciu obetí  najmä sexualizovaného násilia 
na ženách a jeho monitoringu, ako aj riešenie prípadov zo strany zdravotníckych pracovníkov 
a ich vzdelávanie.  

Absencia špecifického programu v oblasti zdravotníctva  považujeme za výrazný nedostatok aj 
vzhľadom na výsledky prvého zberu  údajov  zo zdravotníckych zariadení o ženách  s 
podozrením na  ohrozenie násilím.64 

Záverom možno len konštatovať, že problematika násilia páchaného na ženách je predmetom či 
súčasťou pomerne veľkého množstva strategických verejno-politických dokumentov  
a programov avšak bez výraznejšej vzájomnej koordinácie.  Väčšina z nich však nemá svoje 
vlastné finančné krytie a financovanie úloh zostáva na „ochote“ jednotlivých rezortov.  Zároveň 
chýba dôsledná evaluácia  efektivity nastavených programov. Zmenou vlády či rezortnej 
administratívy navyše často dochádza k úplnému zastaveniu či zmene nastaveného programu, 
čím sa len zvyšuje  neefektívnosť vynaložených personálnych aj finančných zdrojov.  

3.3. LEGISLATÍVNA OBLASŤ  

Slovenská republika nedisponuje  zatiaľ osobitným  a komplexným zákonom na ochranu žien 
pred všetkými formami násilia, tak ako to odporučil Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie 
žien v roku 2008 pre našu krajinu. Viaceré členské štáty EÚ, napr. aj Česká republika či 
Španielsko takýto zákon majú ako nevyhnutný predpoklad na zlepšenie riešenia prípadov 
domáceho násilia alebo rodovo podmieneného násilia a poskytovanie adekvátnej pomoci ženám 
zažívajúcim násilie. Na Slovensku sa takýto legislatívny zámer nepodarilo schváliť ani 
v aktuálnom NAP pre prevenciu a elimináciu NPŽ.  Do konca roku 2012 sa má vypracovať iba 
komparatívna štúdia a analýza národnej legislatívy v tejto oblasti.  

                                                             
63 http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/4690BBB93E852472C1256F880044B27E/$FILE/Zdroj.html  
64 Program nebol prijatý hlavne pre senzitivitu problematiky reprodukčného zdravia, dostupnosti antikoncepcie a interrupcie. 
Podobne zlyhal aj návrh Národného programu reprodukčného  a sexuálneho zdravia v roku 2008  aj pre rozpor medzi ženskými 
mimovládnymi organizáciami zastávajúcimi práva žien na  možnosť voľby a MVO chrániacimi práva nenarodeného dieťaťa. Celý 
program bol odmietnutý aj Konferenciu biskupov Slovenska. Reprodukčné práva žien ako aj práva sexuálnych menšín sú už 
dlhodobo súčasťou politického boja a predmetom politického obchodu. 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/4690BBB93E852472C1256F880044B27E/$FILE/Zdroj.html
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V priebehu roka 2009 však vstúpili do platnosti či boli schválené nasledujúce zákony či 
novelizácie vzťahujúce sa na predmetnú problematiku: 

 Zákon o Policajnom zbore  č. 491/2008  Z.z.  -  najmä §27a o oprávnení vykázať osobu zo 
spoločného obydlia (lehota  vykázania na 48 hodín sa vnímala odbornou verejnosťou 
ako nedostačujúca a výhrady sa viazali aj na neefektívnosť a rizikovosť inštitútu 
vykázania bez nadväznosti adekvátnych služieb pomoci či vyškolenia  policajtov) 

 Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Z. 
o živnostenskom podnikaní  ( osobitne nedefinuje zariadenie či služby pre ženy 
zažívajúce násilie podľa štandardov Európske únie) 
 

3.4. INŠTITUCIONÁLNA OBLASŤ  

V oblasti inštitucionálneho zabezpečenia sa v roku 2009 neudiali významné zmeny a naďalej je 
problematika NPŽ zabezpečovaná nasledujúcimi inštitúciami: 

 Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného a ženách pri Rade vlády 
pre prevenciu kriminality (koordináciou práce expertnej skupiny bolo poverené 
Oddelenie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVR SR) 

 Rada vlády  Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality   
 Oddelenie obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania  a podpory obetí pri 

špecializovanom Úrade organizovaného zločinu  ( Prezídium policajného zboru) – 
určený je koordinátor  boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 Regionálne kancelárie  pre prevenciu kriminality – koordinátori  a koordinátorky 
prevencie majú okrem iného  za úlohu  vypracovávať regionálne plány prevencie 
kriminality,  analyzovať príčiny kriminality, hodnotiť a odporúčať projekty prevencie  na 
schválenie radou (podľa zákona č. 583/2008 Z.z.  o prevencii kriminality). Z tohto 
hľadiska je znalosť a senzitivita „preventistiek a preventistov“ rozhodujúca pre 
realizáciu projektov v oblasti NPŽ na regionálnej úrovni.  

Rozhodujúcimi  aktérkami a aktérmi v tejto oblasti je však mimovládny sektor, ktorý okrem 
poskytovania absentujúcich špecializovaných služieb pre ženy zažívajúcich násilie sa snaží 
iniciovať aj systémové zmeny,  vykonáva advokačnú činnosť, poskytuje vzdelávanie a odbornú 
expertízu,  vytvára  kritický protipól  k verejnej  a štátnej správe.  Medzi najaktívnejšie MVO 
v tejto oblasti boli aj v roku 2009 Fenestra, Možnosť voľby, Aliancia žien Slovenska, ale aj 
Mymany, Žena v tiesni, Aspekt, SKC Dotyk,  a mnoho ďalších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

4. KONTEXTOVÉ  INDIKÁTORY  

Kontextové indikátory vypovedajú o podmienkach, faktoroch a prediktoroch násilia páchaného 
na ženách, ktorých intenzita pôsobenia variuje medzi krajinami a na Slovensku nebola ešte 
relevantne a komplexne zmeraná. Selekciou  kontextových indikátorov kontextu opierame o 
známe faktory asociované najmä s násilím páchaným na ženách v intímnych vzťahoch a 
sexuálnym násilím, odkrytých v predchádzajúcich vedeckých štúdiách ako kriminogénnych 
faktorov  pôsobiacich s rôznou relevanciou a signifikanciou asociovanou s viktimizáciou, ako aj s 
mužským násilným správaním. Kontextové indikátory  štruktúrujeme do piatich oblastí: rodovej 
rovnosti, ekonomickej a sociálnej inklúzie, kriminality, tolerancie k násiliu a spoločenskej 
anómie. 

4.1. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY RODOVEJ ROVNOSTI 

Rodová rovnosť a jej nedostatok, resp. veľké rodové rozdiely  spravidla s výraznými 
negatívnymi dopadmi na ženy sú významným faktorom  výskytu a incidencie  prípadov rodovo-
podmieneného násilia páchaného na ženách.  Snahy o komplexné merania úrovne rodovej 
rovnosti prostredníctvom komplexných indexov sú dlhodobého charakteru a známe sú viaceré 
indexy (GDI, GEM, GGGI), ktoré však viac odzrkadľujú podmienky v rozvojových krajinách ako 
vo vyspelých krajinách.  Na úrovni Európskej únie sa objavujú snahy o adekvátnejšie nastavenie 
dimenzií indexu rodovej rovnosti. Najnovšie je vývoj konceptu nového EU Gender Equality 
Indexu na efektívneho hodnotenie rovnosti medzi mužmi a ženami v rôznych oblastiach 
spoločenského života predmetom činnosti Európskeho inštitútu rodovej rovnosti vo Viľnuse  
a zároveň aj súčasťou novej EU Stratégie rodovej rovnosti na roky 2010 – 2015.65 Preto 
uvádzame doposiaľ  najviac európskym podmienkam prispôsobený GEI – Gender Equity Index 
(GEI)  a jeho vývoj od roku 2007 do 2009.66  

GEI – Index rodovej rovnosti 

 
Celkové skóre Účasť na moci Vzdelanie 

Ekonomická 
aktivita 

2008 74 56,3 100 67,1 

2009 69 42 97 67 

Poznámka:  subindexy môžu nadobúdať hodnotu od 0 do 100, pričom platí že čím nižšia hodnota, tým väčšia rodová nerovnosť  na 
danej dimenzii. Zdroj: GEI-Social Watch, http://www.socialwatch.org/node/11561  

V roku 2009 Slovensko dosiahlo celkovú hodnotu  indexu 69, čo je oproti roku 2008  predstavuje 
zhoršenie a oproti roku 2005 výrazný regres. 67 Najväčšie rodové nerovnosti  už dlhodobo 
pretrvávajú  v účasti na moci, kde subindex  v roku 2009 dosiahol hodnotu 42.  

 

Zdroj: Social   Watch,  Report 2010  

                                                             
65 Actions to implement the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015, 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5776&langId=en , s 20. Index by mal byť zostavený do roku 2012.  
66  Rátaný na základe rodových rozdielov v troch dimenziách (účasť na moci, vzdelávanie, ekonomická aktivita) podľa 
najaktuálnejších dostupných údajov,  http://www3.socialwatch.org/sites/default/files/GEI2009_eng_0.pdf  
67 http://www.socialwatch.org/node/11561  

http://www.socialwatch.org/node/11561
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5776&langId=en
http://www3.socialwatch.org/sites/default/files/GEI2009_eng_0.pdf
http://www.socialwatch.org/node/11561


56 
 

Miera tradičných rodových noriem 

Súhlas s tradičným rodovým usporiadaním a rodovo stereotypné očakávané vlastnosti sú 
významným faktorom  výskytu  rodovo-podmieného násilia páchaného mužmi na ženách.   

Súhlas s výrokmi % 

Poslaním muža j zarábať peniaze, poslaním ženy  je starať sa o rodinu (SAV 2006) 44,7% 

Muž je hlava rodiny a preto by mal rozhodovať o dôležitých veciach rodiny on  (IVO, 2002) 8% žien ,  22% mužov 

Pri výchove detí je správne viesť ich k maximálnej poslušnosti. Deti sa nemajú zapájať do  
diskutovania a rozhodovania o rodinných záležitostiach (IVO, 2002) 

13% žien,  20% mužov 

Zdroj:  SAV 2006, IVO 2002, IVO 1996 a 2006 

V medzinárodných výskumoch mieru tradičnosti v rodových rolách sa zisťuje výrokom: 
„Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu“.  V roku 2002  
s týmto výrokom úplne alebo skôr súhlasilo  49,2  % slovenskej populácie (ISSP, 2002), v roku 
2006 to už bolo  44,7 % (Bahna, 2006, s. 43).  Aj keď došlo v priebehu ostatných rokov 
k miernemu posunu, možno konštatovať, že v európskom kontexte  Slovensko s približne 
polovinou populácie súhlasiacou s tradičným poslaním muža a žena sa radí medzi 
konzervatívne krajiny (Bahna, 2006, s. 43).  Na porovnanie uvádzame, že napr. vo Švédsku 
s týmto výrokom súhlasilo  v roku 2002  iba 7, 6 % populácie, v Nórsku  9,5 % a vo Fínsku 11,8 
% populácie (ISSP, 2002). 

Súhlas s autoritatívnym – patriarchálnym rozhodovaním v rodine  nie je  silný, výskumy však 
upozorňujú na rozdiel v deklarovaných názoroch a reálnom správaním. Zatiaľ čo s opačným  
názorom o partnerskom rozhodovaní súhlasí  až 95% žien a 82% mužov (IVO, 2002), reálne 
zažíva spoločné rozhodovanie 77% žien a 76% mužov (Ivo 2002). 

Špecificky ženské a špecificky mužské vlastnosti (celá populácia, v %, 2006) 

 

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, 2006 

Veľmi dôležité vlastností „správneho muža“  - schopnosť postarať a o rodinu a „správnej ženy“ – 
schopnosť postarať sa o domácnosť  v priebehu rokov pretrvali (1996 – 2006), zvýšili sa však 
očakávania žien voči mužom na to, aby boli príjemnými spoločníkmi (o 13 p.b.), prejavovali 
toleranciu (o 14 p.b.) a vyžaroval jemnosť a citlivosť k problémom iných (o 15 p.b.) (Bútorová 
(ed.), 2008, s. 26). 

Miera pôsobenia tradičných  rodových noriem, často krát dysfunkčným pre mužov aj pre ženy, 
na výskyt rodovo-podmieneného násilia páchaného mužmi na ženách nie je na Slovensku 



57 
 

zistená. V medzinárodných výskumoch však  škodlivé tradičné rodové normy patria medzi 
najsilnejšie pôsobiace faktory.  

4.2. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY EKONOMICKEJ A  SOCIÁLNEJ INKLÚZIE  

Gini koeficient   

Gini koeficient je miera nerovnosti rozdelenia príjmov a  vyjadruje mieru rozloženia bohatstva 
a dôchodkov. Čim je teda koeficient menší (blížiaci sa k 0) tým je miera príjmového rozdelenia 
rovnejšia.  V priebehu rokov 2005 – 2008 sa  koeficient znížil z 26 na 24, pričom medzi rokom 
2007 a 2008  sa koeficient znížil z 24,5 na 23,6.  Hodnoty koeficientu patria pod priemerom 
krajín OECD (31 v roku 2008). 

Gini koeficient  v 2005 - 2008 

 2005 2006 2007 2008 

Gini koeficient  x 100  26  28 24, 5 23,6 
Gini koeficient rovný 0 by znamenal dokonale rovnomerné rozdelenie; zatiaľ čo koeficient blížiaci sa k 1 by znamenal maximálnu 
nerovnosť, kde jedna osoba dostáva všetky príjmy. 
Zdroj: Štatistický úrad SR , http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg  
 

Indikátory  sociálnej a ekonomickej inklúzie podľa pohlavia  
 

  Hodnota Rok Zdroj 

Miera rizika chudoby  po sociálnych transferoch 
Ženy 11,5% 

2008 EU SILC 
Muži 10,1 

Priemerná mesačná hrubá mzda 
Ženy 681,38€ 

Q4 2009 Trexima 
Muži 902,32€ 

Miera nezamestnanosti 
Ženy 12,9% 

2009 ŠÚ SR 
Muži 11,4% 

Miera dlhodobej nezamestnanosti 
Ženy 7,6% 

2009 ŠÚ SR 
Muži 5,8% 

Osoby v systéme hmotnej núdzi 
Ženy 84 001 

2009 
APV ISOP 

Muži 80 706 

Jednorodičovské rodiny  s deťmi  
Na čele so ženou 213  983 

2001 
UNECE 

gender statistics Na čele s mužom 32 375 

Adolescentná natalita  (podiel živonarodených detí 15 – 19 ročným ženám) 2,48% 2008 EU SILC 

Podiel nízko vzdelaných osôb z  ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva  (základné a bez vzdelania) 

Ženy 6,53% 
2009 

ŠÚ SR, VZPS 
 Muži 5,41% 

Podiel nízko vzdelaných osôb  z  ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva – nezamestnaných (základné a bez 
vzdelania) 

Ženy 20,84% 
2009 

ŠÚ SR, VZPS 
 Muži 

19.18% 

 

Viaceré ukazovatele dlhodobo vykazujú výrazné rodové rozdiely s negatívnym odpadom pre 
ženy, ako je napr. 87% podiel žien na čele jednorodičovskej rodiny zo všetkých takýchto rodín, 
rodový mzdový rozdiel dosahujúci 20,9%, vyššia miera nezamestnanosti žien aj napriek 
dramatickému nárastu nezamestnanosti mužov v dôsledku ekonomickej krízy, z toho 7,6% žien 
a 5,8% mužov dlhodobo nezamestnaných. V systéme hmotnej núdze je 51% žien (84 tisíc) 
s vysokým podielom žien na 65 rokov a pomerne výrazný nárast podielu ľudí v hmotnej núdzi 
na celkovom obyvateľstva podľa regiónov je alarmujúci.  

Chudoba, nezamestnanosť a rodové rozdiely výrazne prispievajú k prevalencii násilia 
páchaného mužmi na ženách. Podľa výskumných zistení  ženy zažívajúce dlhoročné partnerské 
násilie často majú nižšie vzdelanie (aj keď nie výlučne) a častým spúšťačom či katalyzátorom 
násilného správania partnera bola jeho nezamestnanosť. Východoslovenské kraje pritom patria 
medzi kraje s najvyšším výskytom týrania za rok 2007 ( 

 

 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg
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Percento obyvateľstva SR v systéme pomoci v HN v jednotlivých regiónoch (2008-2009) 

 
Zdroj: APV ISOP 
 

4.3. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY KRIMINALITY  

Základné kriminologické ukazovadle, ako je index kriminality a jej druhov  vôbec nezohľadňujú 

fakt, že väčšina kriminálnej trestnej činnosti zistenej (registrovanej ) políciou je páchaná muži 

a že ženy  tvoria takmer policu všetkých obetí.  

Počet zistených skutkov kriminality  a ich objasnenosť (2009) 

Zistené skutky Spolu 
Objasnenosť  (zistený páchateľ/ľka 

Počet skutkov % 

Zistené skutky  políciou celkom  104 905 49 453 47,13 
- z toho skutky násilnej kriminality 8 337 5 998 71,94 
- z toho skutky mravnostnej kriminality 791 611 77,24 

Poznámka: zistené skutky a ich registrácia políciou sú podozrením na spáchanie trestného činu; za obdobie 1.1. – 31.12. 2009 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality 
 
 

Počet obetí  zistených skutkov kriminality podľa pohlavia a druhy kriminality (2009) 

 
Ženy Muži 

Spolu 
Počet obetí  

Objasnenosť 
v %) 

Počet obetí  Objasnenosť v %) 

Počet obetí  celkom 6 674 50,37 7 638 48,48 14 312 
- z toho obete násilnej 

kriminality 
3 146 76,29 4 442 67,22 7 588 

- z toho  obete mravnostnej 
kriminality 

546 77,29 78 88,46 624 

Poznámka: zistené skutky  políciou , u ktorých bola evidovaná obeť podľa daného pohlavia;   za obdobie 1.1. – 31.12. 2009 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  

Počet páchateľov podľa pohlavia zistených trestných činov políciou  

 
Ženy Muži 

Spolu 
počet 

% zo 
všetkých 

Počet % zo všetkých  

Počet páchateľov 8252 14,7 48008 85,3 56 260 
- z toho násilnej kriminality 387 5,5 6691 94,5 7 078 
- z toho mravnostnej 

kriminality  
27 4,3 595 95,7 622 

Poznámka: údaje stíhaných a vyšetrovaných osobách políciou   za obdobie 1.1. – 31.12. 2009 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  
 

Na základe prechádzajúcich údajov je možné zostaviť rodový index kriminality, ktorý 
zohľadňuje rodový aspekt páchania kriminality a viktimizácie. Rodový index kriminality = 
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MIK/ZIK, kde MIK = pomer páchateľov mužov ku počtu všetkých obetí (MIK); ZIK = počet 
páchateliek žien ku počtu všetkých obetí.  Rodový index kriminality odzrkadľuje fakt, že väčšina 
kriminality je páchaná mužmi, zatiaľ čo ženy tvoria takmer polovicu obeti. V roku 2009 dosiahol 
rodový index kriminality hodnotu 5,88 . To znamená že na jedného páchateľa muža pripadalo  
5,88 krát viac obetí ako na jednu páchateľku ženu. Suindexy naznačujú, že zatiaľ čo na 
jedného páchateľa muža pripadlo 33,5 obetí, na jednu páchateľku ženu 0,57 obete.  
 
V oblasti zistenej násilnej kriminality je  rodový index ešte väčší a na jedného páchateľa muža 
násilnej trestnej činnosti pripadlo 17,28 krát viac obetí ako na jednu páchateľku násilnej 
kriminality. V mravnostnej kriminalite  dosiahol rodový index  najvyššiu hodnotu  - 23,83. 
 
Rodové indexy kriminality v roku 2009 
 

 Celkový index 
Subindexy 

MIK ZIK 

Rodový index kriminality 5,88 33,5 0,57 

Rodový index násilnej kriminality 17,28 0,88 0,051 

Rodový index mravnostnej kriminality  23,83 0,95 0,04 
Rodový index kriminality je pomer MIK/ZIK, kde MIK je podiel všetkých páchateľov mužov a všetkých obetí celkovej alebo 
príslušného druhu kriminality; ZIK je podiel všetkých páchateliek a všetkých obetí  celkovej, alebo príslušného druhu kriminality.  
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality a prepočty Holubová 
 
 

4.4. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY TOLERANCIE K  NÁSILIU  

Hodnotenie miery závažnosti týrania a bitia žien vlastným partnerom v roku 2002 a 2008 (%) 

 
Zdroj: IVPR 2008 

Potreba zásahu z vonkajšieho prostredia ak partner týra či bije partnerku (2008 a 2002, v % )

 

Zdroj: IVPR 2008 
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V priebehu rokov sa vnímanie závažnosti násilia na ženách partnerom oslabilo, stále však až 
82,9 % populácie si myslí, že týranie žien partnerom je veľmi alebo dosť závažný problém.  
Znepokojujúce je, že v priebehu rokov 2002 – 2008 sa zvýšil podiel tých ľudí (z 20% na 22%) , 
ktorí si myslia, že partnerské násilie je výlučne súkromnou záležitosťou a zásah z vonku nie je 
potrebný.  

Aktuálnejší, v roku 2010 realizovaný výskum názorov o domácom násilí  proti ženám potvrdzuje 
zvyšujúci sa trend podielu ľudí, ktorí považujú domáce násilie proti ženám za prijateľné  
za určitých okolností.  Aké okolnosti dovoľujú týmto ľuďom vnímať  domáce násilie proti ženám 
za prijateľné už nebolo zisťované. Celkový podiel 5% ľudí, ktorých za všetkých či istých 
okolností považujú domáce násilie proti ženám za prijateľné a ďalších 20% si myslí , že nie vždy 
by malo byť násilie proti ženám trestné, je alarmujúci. 

Tolerancia  domáceho násilia proti ženám (N= 1032, v %) 

  

Prijateľné za všetkých okolností 2% 

Prijateľné za istých okolností 3% 

Neprijateľné, ale nie vždy by malo byť trestné podľa zákona 20% 

Neprijateľné a vždy by malo byť trestné podľa zákona 75% 

Nevie 0% 

Poznámka:  názor populácie zisťovaný na reprezentatívne  vzorke 1032 respondentov a respondentiek, údaje zbierané od 26.2. – 
12.3. 2010; znenie otázky: Je domáce násilie proti ženám podľa vášho názoru...? 
Zdroj: Eurobarometer 73.2, domáce násilie proti ženám, výsledky pre Slovenskú republiky, 2010 
 

Pre celkovú toleranciu násilia je dôležité odmietanie  akýchkoľvek telesných trestov detí.  
Výskumy ukazujú, že násilia v dospelosti sa dopúšťajú viac osoby, ktoré sami zažili v detstve  
neprimerané trestanie či týranie.  Slovenská dospelá populácie v porovnaní s inými krajinami, 
nepatrí však ku krajinám s vyhranenou nulovou toleranciou k akýmkoľvek fyzickým trestnom 
detí.  

Tolerancia dospelej populácie k trestaniu detí ( v %, 2002)  

Druh trestu  
Ak  rodičia uznajú za 

vhodné  
Ak je to 
nutné 

Nemôžu nevie 

A. občas rukou po zadku 68,8 29,8 1,3 0,1 

B. kričanie, nadávanie 25,6 51,7 21,1 1,6 

C. zákaz obľúbenej činnosti (TV, počítač, 
hračky,...) 

50,1 41,9 7,2 0,8 

D. občasná facka 26,6 48,7 23,6 1,1 

E. postavenie do kúta 33,3 41,3 23,1 2,3 

F. odmietnutie dať jedlo (hladovka) 2,0 9,8 87,1 1,1 

G. kľačanie (na polienku, v kúte,...) 7,6 25,9 64,4 2,2 

H. občasná bitka (remeňom, varechou,...) 8,1 33,6 56,9 1,4 

I. nerozprávanie sa s dieťaťom 8,1 28,1 60,8 3,0 

J. potrestanie prácou (upratať byt, pokopať 
záhradu,...) 

45,4 36,6 16,6 1,4 

K. „kasárnik“, domáce väzenie  
(zákaz chodiť von, stretávať sa s kamarátmi...) 

34,0 46,2 18,7 1,2 

L. opakované bitky               2,8 20,1 75,5 1,5 

M. odmietnutie niečo kúpiť 40,1 44,4 13,8 1,7 

Otázka znela: Zaujímalo by nás, aký je Váš názor, či ich rodičia môžu pri výchove detí používať alebo nie. Vyjadrite sa, 
prosím, ku každému z týchto typov správania. Plné znenie možností odpovedí: 1= môžu použiť vždy, keď to sami 
uznajú za vhodné; 2= môžu použiť iba vtedy, keď je to vyslovene nutné; 3= nemôžu použiť vôbec; 9= nevie; Zdroj: 
SSPR, 2003 
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Podľa reprezentatívneho výskumu z roku 2002 až 98,7 % dospelej populácie SR zaujalo 
tolerantný postoj k „občas rukou po zadku“ (68,8 % uviedlo, že tento trest môžu rodičia použiť 
vždy, keď to sami uznajú za vhodné a 29,8 % ho považovalo za vhodný iba vtedy, keď je to 
vyslovene nutné). A aká bola v tomto období tolerancia iných fyzických trestov? U „občasnej 
facky“ to bolo 75,3 % (26,6 % : 48,7 %), pri „občasnej bitke remeňom, varechou“ 42,7 % (8,1 % : 
33,6 %), a pri „opakovaných bitkách 22,9 % (2,8 % : 20,1 %) (Bodnárová – Filadelfiová, 2003). 
 
 Tolerancia k fyzickému trestaniu detí vyplýva pravdepodobne aj z osobných skúseností dospelej 
populácie. Opakovanú bitku v detstva zo strany svojich rodičov zažilo  20% ľudí, občasnú bitku 
remeňom či varechou až 52,4%,  facku takmer 67% a  „výchovnú po zadku“  91% dospelej 
populácie.  
 
Osobná skúsenosti s trestami zo strany rodičov (v %, 2002)  
 
 Použili Nepoužili Nevie Nepamätá sa  

A. občas rukou po zadku 90,7 7,5 1,5 0,3 

B. kričanie, nadávanie 73,2 23,4 3,2 0,2 

C. zákaz obľúbenej činnosti (tv, počítač, hračky,...) 52,2 38,5 7,0 2,3 

D. občasná facka 66,3 29,8 3,6 0,3 

E. postavenie do kúta 41,2 52,9 5,5 0,5 

F. odmietnutie dať jedlo (hladovka) 5,9 91,0 2,8 0,3 

G. kľačanie (na polienku, v kúte,...) 29,2 68,3 2,2 0,2 

H. občasná bitka (remeňom, varechou,...) 52,4 45,6 1,7 0,2 

I. nerozprávanie sa s dieťaťom 23,0 71,0 5,9 0,2 

J. potrestanie prácou (upratať byt, pokopať záhradu,...) 69,5 27,7 2,4 0,4 

K. „kasárnik“, domáce väzenie (zákaz chodiť von, stretávať sa s kamarátmi... 56,2 39,4 4,2 0,2 

L. opakované bitky               20,2 77,5 1,9 0,3 

M. odmietnutie niečo kúpiť 60,1 34,0 5,6 0,3 

Otázka znala: Keď sa vrátite späť do Vášho detstva a puberty, vedeli by ste si ešte spomenúť, ktoré z nasledujúcich spôsobov použili 
niekedy Vaši rodičia pri Vašej výchove a ktoré nie? 
Zdroj: SSPR, 2003 
 

Dnešné 13 – 15 ročné deti majú voči telesným trestom viac odmietavý názor, hoci viaceré ich 
stále zažívajú.  Výrazná väčšina  (90%) akékoľvek telesné tresty odmieta, hoci váhavejší postoj 
majú viac žiaci z iných ako štátnych škôl (súkromných a cirkevných), viac chlapci, deti 
navštevujúce náboženskú výchovu, z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja a inej národnosti ako 
slovenskej (Guráň- Filadelfiová, 2009). 
 

 
Otázka: Čo si myslíš, mali by rodičia pri výchove detí používať aj telesné tresty? 
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4.5. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY RIZÍK  NPŽ A  SPOLOČENSKEJ ANÓMIE  

Miera rozvodovosti 

Vývoj rozvodovosti   -  počet rozvedených manželstiev ( v tis.) 

Rok 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

SR 8,98 9,27 11,55 12,72 12,17 12,68 12,67 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 

Počet  samovrážd a  samovražedných  pokusov  

V SR bolo v roku 2009 hlásených 609 prípadov samovrážd, v tom bolo 534 samovrážd mužov a 
75 samovrážd žien a 795 samovražedných pokusov, v tom 463 u mužov a 332 u žien. V prepočte 
na 100 000 obyvateľov pri dokonaných samovraždách to predstavuje viac ako 20 mužov (17,6 
pri pokusoch) a menej ako 3 ženy (takmer 12 pri pokusoch).  Motív „konfliktu a rodinných 
problémov“ tvoril  48,5% samovražedných pokusov u žien a 35,3% samovražedných pokusov u 
mužov  (NCZI, 2009). 

O najviac samovražedných pokusov sa pokúsili muži vo veku 20 – 29 rokov (146 ráz), 30 – 39 
rokov (113 ráz) a vo veku 40 – 49 rokov (89 ráz). U žien to bolo najčastejšie vo veku 40 – 49 
rokov (73-krát), 20 – 29 rokov (67-krát) a 30 – 39 rokov (62-krát). 

Vývoj počtu úmyselných sebapoškodení v SR  podľa pohlavia  

 

Zdroj: NCZI, 2009 

Incidencia duševných ochorení : incidencia (prvýkrát vyšetrení v živote) duševných ochorení 

stúpa každým rokom a v roku 2008  bolo diagnostikovaných  93 236 ľudí, z toho 55% bolo žien.  

Vývoj incidencie duševných ochorení v psychiatrických ambulanciách podľa pohlavia ( 

2008, 2000 a 2005) 
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Zdroj: NCZI, 2008 

Vlastnenie zbraní  

Vydávanie zbrojných preukazov sa stalo aj  v dôsledku devínsko novoveskej tragédie opäť raz 
aktuálnou témou a vyžiadalo si zmenu zákona vrátane sprísnenia kritérií (psychotestov) pre 
žiadateľov o zbrojný pas.   V k 31.12. 2009 bolo celkovo vydaných  približne 150 tisíc zbrojných 
preukazov, pričom   2 873 prvých zbrojných preukazov.  

 Ženy  Muži SPOLU 

Počet vydaných zbrojných preukazov  k 31.12. 2009 - - 150 979 
Počet  vydaných prvých zbrojných preukazov v roku 2009  - - 2 873 
Odhad počtu  nelegálne držaných zbraní    
Poznámka:  držitelia zbrojných preukazov podľa pohlavia sa nevedú  
Zdroj: Prezídium Policajného zboru , úrad justičnej a kriminálnej polície odbor justičnej polície 

 

Odhady počtu držiteľov  legálnych a nelegálnych zbraní sa však odhadujú na 250 000. Preto sa  
realizujú aj zbraňové amnestie, ktoré umožňujú bezúhonne odovzdať nelegálne držané zbrane 
a strelivo. Doteraz prebehli 2 vlny zbraňovej amnestia. V roku 2005 – 2006 (počas 12 mesiacov) 
oblo odovzdaných 3 490 zbraní, V roku 2009 – 2010 (  od 1. novembra 2009 – 31.mája 2010, 7 
mesiacov) bolo odovzdaných 4 368 zbraní a 45 684 kusov streliva.  Najviac zbraní bolo 
odovzdaných v Bratislavskom  802) a Banskobystrickom kraji  (849), Pitom ani jedna z týchto 
zbraní nebola zviazaná s páchaním trestnej činnosti.68 

Najčastejšie sú strené zbrane používané pri lúpeži, nebezpečnom vyhrážaní, vydieraní, ublížení 
na zdraví a vraždách. Pri týraní  či sexuálnych trestných činoch, tak typických ženskými obeťami, 
sú zbrane a strelné zbrane vzhľadom na celkový počet trestných skutkov  pomerne zriedkavé 
a v roku 2009 bola strelná zbraň   pri TČ týrania použitá v jednom prípade a pri 2 TČ znásilnenia. 
Iné zbrane ako strelné boli použití v 8 skutkoch týrania, 4 pri sexuálnom násilí a 3 pri znásilnení.  

 

Vybrané  násilné a sexuálne trestné činy spáchané použitím strelnej a inej zbrane ( 2009) 

 
Popis TČ Zistené celkom Použitá  strelná zbraň Iná zbraň 

Úkladná vražda 15 3 2 

Vražda 65 11 45 

Zabitie 45 2 6 

Usmrtenie 570 2 1 

Ublíženie na zdraví 4618 22 238 

Obmedzovanie osobnej slobody 125 0 4 

Vydieračský únos 6 0 1 

Lúpež 1355 128 160 

Vydieranie 719 33 56 

Vydieranie 19 2 1 

Porušovanie domovej slobody 1432 6 20 

Znásilnenie 136 2 3 

Sexuálne násilie 85 0 4 

                                                             
68 Údaje k zbraňovej amnestii – činnosť Kriminalisticko a expertízneho ústavu Policajného zboru 
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Týranie blízkej a zverenej osoby 369 1 8 

Násilie proti skupine obyvateľov. 35 0 10 

Nebezpečné vyhrážanie 2064 47 398 

Výtržníctvo 1380 14 36 

SPOLU  273 993 

Poznámka: počet skutkov pri ktorých bola použitá zbraň a strelná zbraň bez ohľadu na pohlavie obete a páchateľa 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Policajné prezídium Policajného zboru  
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DISKUSIA A SÚHRNNÉ ZISTENIA  

 

Násilie páchané mužmi na ženách je aj napriek viac ako desaťročnému úsiliu závažným 
a nedostatočne riešeným problémom. Závažnosť problému spočíva vo vysokej a neznižujúcej 
sa  miere reálneho výskytu, latentnosti a trvania násilného partnerského vzťahu,  dlhodobých 
zdravotných následkoch a dopadoch na životy  týraných žien a ich detí.  

Najdôveryhodnejšie a najúplnejšie miery výskytu NPŽ poskytujú celoplošné 
reprezentatívne  viktimologické výskumy. Administratívne a evidenčné údaje rezortných 
štatistických systémov zachytávajú iba špičku ľadovca, keďže podľa výskumných zistení ani nie 
¼  prípadov je registrovaná políciou. Posledný a najkomplexnejší celoplošný a reprezentatívny 
výskum násilia páchaného mužmi na ženách z roku 2008 zistil, že skúsenosť s násilím počas 
svojho života má  21 %  dospelých žien zo strany súčasného partnera  a 28% dospelých žien zo 
strany bývalého partnera. Pritom miera  výskytu  násilia na ženách v párových vzťahoch sa 
medzi rokmi 2002 a 2008  takmer nezmenila a stále viac ako každá 5 žena majúca v čase 
výskumu partnera zažíva/la  z jeho strany násilné správanie. Počas jedného roka bolo 
týraných, t. j. zažívalo opakované fyzické a psychické útoky  8% žien z populácie žien 15 
a viac ročných. Z toho  65% zo strany svojho manžel, resp. intímneho partnera (meranie z roku 
2009). Približne 1 % žien 15 a viac ročných zažilo sexuálne násilie, alebo bolo za posledných 12 
mesiacov znásilnených.  Konzervatívny odhad  absolútneho počtu  týraných žien počas jedného 
roku na základe 8% z populácie 15 a viac ročných žien je približne 150 000 

Jedným z hlavných sledovaných medzinárodných  ukazovateľov násilia páchaného mužmi na 
ženách je počet zavraždených žien – femicída. V roku 2009 bolo podľa údajov polície 
zavraždených  32 žien, z toho 7 vlastným manželom a jedna svojím druhom. V dvoch 
prípadoch išlo o vraždy so sexuálnym motívom.  Podiel vrážd žien zo všetkých zistených vrážd 
v roku 2009 tvorí 41%, vraždy  žien motivované vyhrotenými osobnými vzťahmi tvorili 44 % zo 
všetkých vrážd žien. 

Údaje o domácom násilí na ženách,  t. j. násilie  páchané na ženách mužmi, ktorí sú či boli voči 
žene v blízkom vzťahu ( manžel, bývalý manžel, druh, otec, syn, brat, prípadne boli v spoločnej 
domácnosti, a pod. ako je to definované v TZ 300/2005)  dostatočne nezachytáva ani jeden 
z relevantných sektorových  evidenčných  systémov.   Získané údaje sú tak neúplné 
a nespoľahlivé. Najväčšie nedostatky sa vzťahujú na nasledujúce zistenia: 

 policajné štatisticky nevedú kategóriu „bývalý manžel/druh“ a zaradenie medzi 
manželov/druhov nie je adekvátne; počet trestných skutkov pri ktorých bol zistený 
vzťah medzi obeťou a páchateľom a nezisteným vzťahom však nesedí s celkovým 
počtom objasnených skutkov; navyše  je možné získať iba počet trestných skutkov 
s príslušným vzťahom „blízkej osoby“, nie však napr. počet žien poškodených mužom 
podľa príslušného §, 

 údaje z prokuratúry o trestných skutkoch kde je  poškodená žena a páchateľom muž sa 
nám zatiaľ nepodarilo získať vzhľadom na údajnú komplikovanosť logaritmického 
zadania v štatistickej databáze; prokuratúra vedie kategóriu „blízka osoba“ bez bližšieho 
vymedzenia;  násilie na ženách v párových vzťahoch či medzigeneračné násilie na ženách 
tak nie je možné zistiť, 

 v oblasti súdnictva  boli získané údaje najadresnejšie a najkomplexnejšie (počet 
odsúdených mužov za trestné činy, kde bola poškodená žena); o to prekvapujúcejšie je, 
že  napriek evidovaniu kategórie „domáce násilie“ nie je metodicky táto kategória 
vymedzená a takto získané údaje sú teda  výrazne nespoľahlivé, 

 navyše  nie sú dostupné spoľahlivé a komparatívne údaje vzhľadom na mernú  jednotku. 
V policajnom systéme sú vedené  počty trestných skutkov s uvedenými „blízkymi 
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vzťahmi“ medzi páchateľom a obeťou podľa pohlavia, na prokuratúre počty 
poškodených osôb a v súdnictve počet odsúdených. Zjednotenie, resp. dostupnosť 
údajov komparatívnych vzhľadom na mernú jednotku  je však podmienkou korektného 
porovnania a zistenia efektivity trestno-právneho systému v tejto oblasti. 

 
Samotní štatistici a odborní  pracovníci a pracovníčky evidenčných systémov  reflektujú 
absenciu  presného definovania domáceho násilia, resp. násilia páchaného na ženách 
v zákone, čím by sa evidované údaje výrazne spresnili. 

Napriek nedostatkom zistenia indikujú, že väčšinu domáceho násilia páchaného mužmi na 
ženách tvorí partnerské násilie (násilie v párových vzťahoch). Polícia okrem 8 vrážd žien 
svojím partnerom (z toho 7 vlastným manželom) zaregistrovala v roku 2009 aj  123 trestných 
činov ublíženia na zdraví žien zo strany manžela/druha,  37 skutkov vydierania žien svojím 
manželom/druhom,  19 znásilnení žien svojím intímnym partnerom ( z toho 15 manželom) a 3 
trestné skutky sexuálneho násilia  a 1 sexuálne zneužívanie. Ženy zažili aj  499  trestných činov  
nebezpečného vyhrážania zo strany svojho  manžela, alebo druha. Polícia v minulom roku 
evidovala aj 116  trestných skutkov týrania  žien svojím manželom/druhom.  Ak sa teda 
v ostatných rokoch sledoval pokles registrovaných TČ týrania blízkej a zverenej osoby ako 
ukazovateľa poklesu násilia páchaného na ženách ich partnermi a poukazovalo sa na 
predefinovanie  na iné skutkové podstaty trestných činov, údaje za rok 2009 to potvrdzujú. 
Celkovo bolo políciou registrovaných 822 trestných skutkov  násilia páchaného na ženách 
ich partnermi, z veľkej väčšiny ich manželmi.  Trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby 
tvoril celkovo iba 14,5% registrovaného  násilia páchaného na ženách ich manželmi./partnermi. 

Vývoj počtu obetí trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby od roku 2000  odzrkadľuje 
pozitívny vplyv zmeny legislatívy a kampaní, ktoré priniesli  výrazný, niekoľko násobný vyšší 
počet registrovaných trestných činov týrania s kulmináciou v rokoch 2003 a 2004. Odvtedy 
počet  podozrení na trestný skutok týrania s výnimkou roku 2008 klesá a v roku 2009 dosiahol 
len počet týraní sotva 40% z roku 2004.  

Vývoj počtu obetí trestného činu  týrania  blízkej a zverenej osoby podľa pohlavia a veku 
obete registrovaných políciou  2000 – 2009 

Pohlavie obetí vek obetí 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ženy/dievčatá spolu 10 19 74 609 699 481 453 335 377 277 

 Do 6 rokov 4 5 11 15 19 12 10 7 4 5 

  7 - 15 rokov 1 7 18 14 19 19 16 5 25 12 

  16 - 18 rokov 1 1 1 4 12 10 5 6 4 11 

 19 – 21rokov 0 0 0 17 11 5 9 7 3 2 

  21 – 60 rokov 3 6 43 498 561 381 369 273 303 199 

  60 rokov a viac 1 0 1 61 77 52 44 47 38 48 

            

Muži/chlapci spolu 9 15 27 101 84 77 58 48 45 42 

 Do 6 rokov 2 5 7 25 13 16 16 8 7 9 

  7 - 15 rokov 6 10 14 33 25 22 17 16 15 13 

  16 - 18 rokov 0 0 4 8 4 6 1 4 2 4 

 19 – 21rokov 0 0 0 2 3 0 1 1 2 0 

  21 – 60 rokov 1 0 2 21 27 23 19 15 12 10 

  60 rokov a viac 0 0 0 12 12 10 4 4 7 6 

Poznámka: týranie páchané ženami aj mužmi, pričom  „blízka či zverená osoba“  predstavuje aj iný, ako partnerský vzťah. 
Zdroj: Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vyžiadané údaje  

Vývoj prekvalifikovania násilia páchaného na ženách zo strany intímneho partnera  na 
priestupok, alebo iný trestný čin (napríklad na ublíženie na zdraví alebo nebezpečné 
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vyhrážanie) nebol zatiaľ zisťovaný, v najbližšej správe však bude dôležitým doplňujúcim údajom 
o násilím na ženách zo strany intímneho partnera.  

Vzhľadom na  odhad  ročnej reálnej prevalencie 150 000 týraných žien je však počet 
registrovaných  všetkých TČ  násilia na ženách zo strany blízkej osoby (partnera a iného 
príbuzného) v celkovom počte  1 134 TČ  nízky a odhadovaná latencia 15 násobku reálnej 
prevalencie 69   vypovedá o zlyhávaní a nedostatočne nastavených a aplikovaných 
procesných opatrení  policajného systému v tejto oblasti. 

Za závažné považujeme aj ekonomické násilie páchané na ženách v podobe  trestného činu  
zanedbávanie povinnej výživy. V roku 2009 polícia registrovala 8 182 takýchto skutkov, na 
prokuratúre bolo ukončené trestné stíhanie  za tento trestný skutok celkovo 6 288 osôb ( z toho 
88,5 % mužov), odsúdených bolo celkovo 3 047 osôb ( z toho mužov 86,4 %). 

Sexuálne násilie páchané mužmi na ženách a dievčatách (znásilnenie, sexuálne násilie, 
sexuálne zneužívanie) je osobitným problémom, ktoré si zasluhuje zvýšenú pozornosť. Počet 
políciou registrovaných znásilnení a sexuálneho násilia za ostatné roky klesá, mierne rastie iba 
registrácia sexuálnych zneužívaní detí (chlapcov aj dievčat).  

Často uvádzaná  komparatívna miera počtu znásilnení na 100 000 je v rámci Európy veľmi 
rôznorodá. Od menej ako 3  znásilnení na 100 tis. v Grécku až po 40  na 100 tis. vo Švédsku.70 
V roku 2004 na Slovensku pripadlo na 100 tis. ľudí 4,15 znásilnení (vrátane pokusov 
o znásilnenie). 71 Vyššia hodnota indexu však paradoxne viac súvisí s dôverou  obyvateľstva 
v policajný systém, ako s reálnou prevalenciu znásilnení a sexuálneho násilia. V krajinách 
s vyššou mierou dôvery v inštitúciu polície bude počet registrovaných násilných a hlavne 
sexuálnych trestných činov vyšší ako v tých krajinách, kde ženy (ani muži) neveria, že sexuálne 
násilie bude spravodlivo potrestané.   

 
Obete sexuálnej kriminality registrované políciou,  2000- 2009 
Trestný čin  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Znásilnenie  (dospelej ženy 18 

+) 

  

  

Spolu 128 168 170 232 224 200 173 182 151 141 

Ženy 128 168 170 232 224 200 173 182 151 141 

Muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexuálne násilie  

  

Spolu 0 11 62 83 92 80 106 110 95 87 

Ženy 0 7 48 59 66 64 79 86 68 63 

Muži 0 4 14 24 26 16 27 24 27 24 

Sexuálne zneužívanie (osoby 

mladšie ako 15 a ako 18 rokov) 

Spolu 566 512 442 394 430 370 392 348 379 388 

Ženy 473 430 384 352 378 337 348 305 333 335 

Muži 93 82 58 42 52 33 44 43 46 53 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru, MV SR, vyžiadané údaje, marec 2010  

 
Vzhľadom na výšku indexu a klesajúci počet registrovaných znásilnení žien  na Slovensku možno 
predpokladať, že počet registrovaných znásilnení je výrazne podhodnotený a dôvera žien, 
že bude páchateľ potrestaný, je nízka. Skúsenosti z viacerých krajín ukazujú, že vyšetrovatelia 
spochybňujú obete znásilnia z viacerých dôvodov: napríklad ak obeť bola pod vplyvom alkoholu, 
alebo  už viac krát podala podnet,  pochádza z určitého prostredia, sama mala kriminálnu 
minulosť, alebo jednoducho preto, že sa obeť správa inak, ako sa vo všeobecnosti očakáva. 72 

                                                             
69 Odhad doc. R. Holomeka – autora viktimologických výskumov obetí kriminality na Slovensku (viď príspevok   na medzinárodnej 
konferencii Obete kriminality dňa 25. Novembra 2010) 
70 Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven countries’, Child and Women Abuse Study, 
2009), in EWL 2010 
71  United Nations (2005), Eighth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems. 
http://www.unodc.org/pdf/crime/eighthsurvey/8pv.pdf.   
72 Sara Payne, Rape – The Victim Experience Review, november 2009, in EWL 2010 
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Efektivita  policajno - súdneho systému v potieraní sexuálneho násilia páchaného mužmi 
na ženách (rok 2009) 

Popis sexuálneho 
trestného činu 

Počet skutkov 
registrovaných 

políciou 

Prokuratúrou obžalovaní muži Odsúdení muži za sexuálne 
zločiny spáchané na ženách alebo 

dievčatách 
Ukončené trestné 

stíhanie mužov 
Obžalovaní 

muži 

Znásilnenie  141 103 57 26 

Sexuálne násilie 63 67 34 23 

Sexuálne zneužívanie  335 254 107 125 

SPOLU 539 424 198 174 
Poznámka:  v procese   jednotlivých inštitúcií policajno-súdneho systému nemusí ísť o identické  prípady  spadajúce do obdobia 
jedného kalendárneho roku a počty sú iba orientačné.  Na úrovni prokuratúry ide o TČ podľa TZ 300/2005. 
Zdroj: MV SR,  GP SR, MS SR  2009 
 

Navyše iba  málo krajín zaregistrovalo paralelne so zvýšením registrovaných sexuálnych 
trestných činov spáchaných mužmi na ženách aj zvýšenie  obžalovaných a odsúdených mužov za 
tieto činy.73  Zaujímala nás efektivita policajno-súdneho systému v prípade sexuálneho násilia 
páchaného mužmi na ženách  aj na Slovensku. V roku 2009 políciou registrovaných sexuálnych 
trestných činov  (141 znásilnení, 63 sexuálneho násilia a 335 sexuálneho zneužívania)  dosiahlo 
objasnenosť medzi 72 až 84%. Počet ukončených trestných stíhaní mužov za tieto trestné činy 
prokuratúrami  nebol ešte významne znížený, avšak počet obžalovaných  mužov je takmer 3 krát 
nižší ako počet registrovaných činov. Počet odsúdených mužov dosahuje v danom roku už len 
32%. Ak  aj prihliadneme k faktu, že priemerná dĺžka konania na súde za tieto sexuálne trestné 
činy je v priemere od 6 do 8 mesiacov,  efektivita trestno-právneho systému v potieraní 
sexuálneho násilia páchaného mužmi na ženách je veľmi nízka.  Pri trestnom čine 
znásilnenia dospelých žien dosahuje dokonca iba 18%.  

Podobné zistenia  sú známe aj z iných krajín, hoci vzťah registrovaných, odstíhaných 
a odsúdených prípadov znásilnenia je tu rôznorodý. Miere redukcie prípadov znásilnenia 
trestno-právneho systému (attition rate) sa už dlhodobo venuje Liz Kelly, ktorá dokladá zatiaľ čo 
v vo Veľkej Británii a Walese dochádza  v priebehu rokov  k výraznému nárastu políciou 
registrovaných znásilnení, počet odstíhaných a odsúdených sa takmer vôbec nemení a zostáva 
na permanentnej nízkej úrovni. V Nemecku je  priepasť medzi registrovanými 
a odstíhanými/odsúdenými prípadmi takisto vysoká, avšak  od konca 90. rokov dochádza 
k miernemu nárastu všetkých sledovaných parametrov. V Maďarsku od polovice 80. rokov  zase 
dochádza k postupnému znižovaniu, pričom  miery redukcie znásilnení  v jednotlivých zložkách 
trestno-právneho systému nie sú až také odlišné.74 

 

                                                             
73 Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven countries’, Child and Women Abuse Study, 
2009) in EWL, 2010 
74 Liz Kelly, 2007 , s. 73 
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Zdroj:  Kelly L., 2007 

Údaje registrovanej násilnej a sexuálnej (mravnostnej) kriminality  páchanej na deťoch – 
dievčatách a chlapcoch  hovoria o 3 násobne vyššom počte chlapcov – obetí násilnej kriminality  
v porovnaní s dievčatami  a 6 násobne vyššom počte dievčat – obetí sexuálnych deliktov 
v porovnaní s chlapcami. Objasnenosť násilných a sexuálnych  trestných skutkov na  dievčatách 
aj chlapcoch je pomerne vysoká, najnižšiu mieru objasnenosti majú trestné skutky  týrania 
blízkej a zverenej osoby (cca 43%). 

Vysoký počet  mužov-obetí násilných trestných skutkov (zistených, stíhaných, odsúdených) 
pomerne výrazne relativizuje problematiku „násilia páchaného na ženách“ . Špecifikum a to čo 
robí problematiku násilia páchaného na ženách odborne aj  spoločensky  závažnou a aj politicky 
relevantnou témou je, že  drvivá väčšina  políciou zisteného fyzického, sexuálneho a psychického 
násilia je páchaná mužmi. Na mužoch aj na ženách. Napriek výraznému, dlhodobému 
maskulínnemu charakteru páchania násilnej a sexuálnej kriminality je tento fakt 
nedostatočne reflektovaný v odbornej kriminologickej literatúre. Z odborného hľadiska 
a z hľadiska hľadania korelácií či dokonca kauzálnych vzťahov  pre účinné nastavenie prevencie 
je teda nevyhnutné problematizovať násilné  konanie mužov, ich spôsob socializácie 
a spoločenskými normami a mediálnou prezentáciou posilňovanie dominancie.   

Prevencia násilia páchaného na ženách spočíva aj v prevencií násilia medzi mužmi 
navzájom. Keďže väčší podiel na násilných skutkoch má násilie páchané mužmi na mužoch ako 
mužmi na ženách, dá sa predpokladať, že veľký podiel chlapcov/mužov  v populácií zažíva 
násilie už v mladosti a sú vystavovaní hrozbe násilie častejšie ako ženy.  Vzťah medzi násilím 
zažívaným osobne v mladosti a páchaním násilia v dospelosti je známy, aj keď nie kauzálny. 
Výskumy NPŽ taktiež potvrdzujú určitú mieru prenosu  priamo alebo nepriamo zažívaného 
násilia v rodine páchateľa, ako aj „kriminálnu“  minulosť páchateľov NPŽ.  Potvrdil sa aj vzťah 
násilného správania muža mimo rodiny a v rodine, t. j. ak muž  je násilný voči svojej partnerke, je 
pravdepodobne násilný aj voči  iným ľuďom.  Známe sú však  prípady, keď muž je násilný iba 
voči svojej partnerke či inej „blízkej“ žene  a ostatní ho vnímajú ako mierumilovného človeka. 
Takisto, nie všetci muži, ktorí zažili  priamo alebo nepriamo násilie v rodine sa sami dopúšťajú 
násilia.  A existujú aj muži, ktorí nezažili násilie ani v mladosti ani mimo rodiny a týrajú svoje 
partnerky aj iných blízkych. Intenzita pôsobenia násilia medzi mužmi navzájom  na mieru 
výskytu násilia  páchaného mužmi na ženách  môže byť rôzna.  

Za  progres v riešení  problematiky NPŽ považujeme prvé údaje o vyšetrených ženách 
s podozrením na násilie, ktorí indikujú mieru NPŽ  registrovanú v systéme zdravotníctva.  
Celkovo bolo v roku 2009 zistených 317 potratov u žien s podozrením na ohrozenie 
fyzickým, psychickým či spolu aj fyzickým a psychickým násilím.  Podľa adresy bydliska 
pacientky najviac takýchto potratov sa vyskytlo v Banskobystrickom (56 potratov) a Košickom 
kraji (55 potratov). Gynekologické ambulancie vyšetrili 287 žien, psychiatrické  2 120 
a všeobecné ambulancie 4 430. Počet žien ohrozených násilím, ktoré vyhľadali lekársku 
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pomoc svedčí o naliehavosti riešenia násilia páchaného a ženách.  Pritom  vzdelávanie 
zdravotníkov  v oblasti násilia páchaného na ženách či domáceho násilia nie je zatiaľ systémové. 
Po realizácia pravidelných a systémových vzdelávacích aktivitách sa dá predpokladať aj 
zvýšenie evidovaných vyšetrených žien s podozrením na ohrozenia násilím. 

V sociálnej oblasti  sú údaje o obetiach násilia, resp. štatistické údaje o násilí páchanom na 
ženách nesystematické a neúplné.  Zariadenia sociálnych služieb ani referáty poradensko- 
psychologických služieb osobitnú evidenciu prípadov DN či NPŽ nevedú. Informácie boli získané 
iba o počte zariadení núdzového bývania, jedinom type zariadenia ktoré môže o akreditácií 
podľa nového zákona  poskytovať špecializované poradenstvo obetiam týrania. V roku 2009 
bolo  na celom území Slovenskej republiky v prevádzke 33 zariadení núdzového bývania  
s celkovou kapacitou 917 miest. Ku koncu  2009 bolo evidovaných v ZNB 851 obyvateľov, 
z toho 542 žien/dievčat (63,7%).  

Mimovládny systém  je významným katalyzátorom riešenia problematiky  násilia páchaného na 
ženách a často aj aktérom, ktorý  supluje úlohu a zodpovednosť štátu v tejto oblasti. Zatiaľ 
neexistuje jednotný evidenčný systém poskytovaných služieb pre prípady NPŽ. Viaceré  MVO 
však majú vytvorený svoj vlastný evidenčný systém, pričom dostupné údaje indikujú pomerne 
vysoký počet poskytovaných služieb (konzultácií, terapií, telefonických volaní) v závislosti od 
kapacity MVO. Fenestra napr. poskytla v roku 2008 celkovo 1678 služieb pomoci,  o.z. Žena 
v tiesni celkovo 1459.  

V roku 2009 úrady PSVR vykonávali na základe dôvodného podozrenia na násilie opatrenia 
sociálnoprávne ochrany detí celkovo v 408 prípadoch. Ambulantná starostlivosť  v prípadoch 
násilia bola v roku 2009 poskytnutá v 88 prípadoch a pobytová starostlivosť v 23 prípadoch, 
v 77 prípadoch bolo na podnet orgánu poskytujúceho SPODaSK začaté trestné stíhanie a v 105 
prípadoch plnil tento orgán úlohu opatrovníka. Celkovo bola pomoc  v roku 2009  poskytnutá 
o 201 detí menej zažívajúcim násilie ako v roku 2008.  

Celkový  počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately sa pohybuje od 25  
tis. – 26 tisíc prípadov ročne . Najčastejšími dôvodmi sú zanedbávanie školskej dochádzky, 
páchanie trestnej činnosti, pomoc pri priestupkovom konaní. Viac ako 60% opatrení sociálnej 
kurately sa poskytuje deťom medzi 15 – 18 rokom a chlapci tvoria dlhodobo viac ako 
70% príjemcov. 

V roku 2009 nebola realizovaná žiadna celonárodná kampaň proti NPŽ.  Uskutočnili sa len 
menšie – regionálne či miestne kampane na zvýšenie povedomia o NPŽ či DN.  Viaceré MVO 
pokračovali v realizácií svojich preventívnych činností či začali viaceré menšie projekty 
prevencie zväčša zamerané na špecifickú formu NPŽ.  

Monitoring médií ukázal vážne nedostatky v plnení úlohy médií v tejto oblasti. Mediálne 
pokrytie správ o NPŽ zo všetkých viac ako 1500 monitorovaných správ spravodajstva tvorilo iba 
necelé 3 %. Pritom bol zaznamenaný skôr bulvárny charakter prezentovaných prípadov NPŽ, 
ako informovanie o riešení či poskytovanej pomoci  ženám zažívajúcim násilie. Nepriame 
pôsobenie médií v prevencii násilia páchaného  na ženách podporovaním rodovej rovnosti či už 
v obsahoch alebo mediálnej prezentácii je veľmi nízke. 

Pre prijímanie a úspešnú implementáciu programov a prijímanie legislatívy v tejto oblasti je 
dôležitá aj verejná mienka. Eurobarometer o vnímaní rodovej  rovnosti v roku 2009 ukázal, že 
Slovenky a Slováci vnímajú  násilné činy proti ženám ako jednu z najprioritnejších oblastí, kde by 
mali byť prijaté  verejno-politické a iné opatrenia.  Podľa Eurobarometra o domácom násilí 
z roku 2010 je však alarmujúce, že 2% populácie si myslí, že násilie proti ženám je 
prijateľné za všetkých okolností a 3% ľudí, že NPŽ je prijateľné za istých okolností. 
Navyše až 20% považuje síce NPŽ za neprijateľné, ale nie vždy by malo byť trestné podľa 
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zákona.  Šírenie nulovej tolerancie proti akémukoľvek  prejavu násilie  proti ženám teda zlyháva 
a vyžaduje si  dôraznejšie a opakujúce sa kampane na jej presadzovanie.   

V roku 2009 bol schválený  ďalší  (už druhý) Národných akčný plán pre prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného ženách na roky 2009 – 2012.  Schvaľovanie bolo sprevádzané  výrazným  
nesúhlasom relevantných mimovládnych organizácií s nastavenými úlohami a absenciou  
konkrétneho a vopred stanoveného finančného krytia NAP.  Financovanie  viacerých úloh  bolo 
plánované cez národný projekt Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzie, ktorý 
sa však  ani v roku 2010 nepodarilo ani schváliť ani rozbehnúť. 

Kontextové ukazovatele indikujúce určité rizikové faktory výskytu a reprodukcie násilia 
páchaného a ženách, vykazujú niektoré znepokojujúce hodnoty: 

- kompozitný  index rodovej rovnosti (GEI)  v porovnaní s rokom 2008 dosiahol horšie skóre 

hlavne v dôsledku zhoršeného subindexu účasti žien na  moci 

- Slovensko sa v porovnaní s inými  členskými krajinami EÚ radí  podľa  postojov k rodovým 
otázkam k tradičný – rigidným krajinám 
 

Maskulínny charakter celkovej kriminality sleduje rodový index kriminality. V roku 2009  na 
jedného páchateľa -  muža pripadalo  5,88 krát viac obetí ako na jednu páchateľku ženu. 
Suindexy naznačujú, že zatiaľ čo na jedného páchateľa muža pripadlo 33,5 obetí, na jednu 
páchateľku ženu 0,57 obete.  
 
Pre celkovú toleranciu násilia je dôležité odmietanie  akýchkoľvek telesných trestov detí.  
Výskumy ukazujú, že násilia v dospelosti sa dopúšťajú viac osoby, ktoré sami zažili v detstve  
neprimerané trestanie či týranie.  Slovenská dospelá populácie v porovnaní s inými krajinami, 
nepatrí však ku krajinám s vyhranenou nulovou toleranciou k akýmkoľvek fyzickým trestnom 
detí. Pritom dnešné 13 – 15 ročné deti majú voči telesným trestom viac odmietavý názor, hoci 
viaceré ich stále zažívajú.  Výrazná väčšina  (90%)  podľa výskumu z roku 2009 akékoľvek 
telesné tresty odmieta. 
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PRÍLOHY  

1. INDIKÁTORY VÝSLEDKOV 

Skúsenosti žien  s násilím počas života75 

NÁSILIE PÁCHANÉ   NA ŽENÁCH  ZO STRANY 
INTÍMNEHO PARTNERA 

Zo strany súčasného 
partnera 1 

Zo strany bývalého 
partnera2 

Fyzické násilie  
(facky, ťahanie za vlasy, bitka bez a so závažnými následkami, 
vyhrážanie zabitím, zbitím,...) 

15 % 39,5 % 

Sexuálne násilie  
(vymáhanie sexu proti vôli, nechcené sexuálne praktiky, 
znásilnenie) 

9 % 25,7% 

Psychické poškodzovanie  
(neslušné, nedôstojné správanie k partnerke, vulgárne 
nadávky, neustála kritika, ponižovanie pred členmi rodiny, 
neustále zákazy a príkazy) 

30,2 % 64,2% 

Ekonomické zneužívanie  
(neprispievanie na domácnosť- výživu detí, obmedzovanie 
financií, ničenie vecí v byte, odopieranie jedla,...) 

21,9 % 42,9 % 

Sociálna kontrola  a izolácia  
(neustála kontrola, obmedzovanie stretnutí s priateľkami -  
rodinou, zákaz rozprávať sa s inými mužmi, obmedzovanie 
a zakazovanie chodiť do zamestnania) 

28,8 % 53,4 % 

1Zo žien 18 – 65 ročných v čase výskumu majúcich súčasného partnera; 2 Zo žien 18 – 65 ročných v minulosti majúceho partnera;  
Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008  

 
Kombinované  násilie  na ženách zo strany intímneho partnera počas života  

NÁSILIE PÁCHANÉ   NA ŽENÁCH  ZO STRANY 
INTÍMNEHO PARTNERA 

Zo strany súčasného 
partnera 1 

Zo strany bývalého 
partnera2 

Násilný vzťah 
(časté psychické, ekonomické  či sociálne násilie; opakované 
fyzické a/alebo sexuálne násilie) 

15,3 % 15,7 % 

Vyhranený násilný vzťah  
(permanentné psychické, ekonomické či sociálneho násilie; 
často opakované fyzické a/alebo sexuálne násilie) 

5,9 % 12,2% 

Ženy  žijúce v násilnom alebo vyhranenom násilnom 
vzťahu 

21,2 % 27,9 % 

 1Zo žien 18 – 65 ročných v čase výskumu majúcich súčasného partnera; 2 Zo žien 18 – 65 ročných v minulosti majúceho partnera;  
  Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008  
 

Podiel žien  s priamou skúsenosťou  prejavu násilia zo strany nie intímneho partnera  

počas života (v %) 
NÁSILIE PÁCHANÉ   NA ŽENÁCH  ZO STRANY MUŽA – NIE PARTNERA 

Obscénny telefonát, list, mail 18,2 % Obchytkávanie, pritláčanie, dôvernosti, obtieranie sa 26,8 % 
Nevhodné poznámky na postavu 
a sexuálny života 

36,3 % 
Nútenie k sexu /pokúšanie sa o sexuálny styk 
zvalením na zem, zatlačením do kúta 

9,9 % 

Exhibicionizmus 24,1 % Vynútený sexuálny styk, znásilnenie 2,1 % 
Vynucovanie si rande/schôdzky 28,3 % Vyhrážanie ublížením na zdraví 10,8 % 
Sexuálne narážky a komentáre 47,7 % Fyzický útok (buchnáty, facky, bitie, porezanie) 13,8 % 

Sexuálne návrhy 37,5 % 
Šikanovanie na pracovisku (ohováranie, šírenie fám, 
znevažovanie práce,..) 

23,5 % 

      Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008 

                                                             
75 Filadelfiová Jarmila, Bodnárová Bernardína, Holubová Barbora (2008): Reprezentatívny výskum výskytu  a skúseností žien 
s násilím páchanom na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR, Bratislava  
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Podiel týraných žien a mužov za ostatných 12 mesiacov podľa vzťahu obete a týrajúcej 

osoby (v %)  

Týranie podľa vzťahu obete a týrajúcej osoby 
(2009) 

Týrané ženy Týraní muži 

Partnerské 65 % 28,6 % 
Medzigeneračné (rodičia, deti) 12 % 33,3 % 
Súrodenecké (vlastní a nevlastní súrodenci) 3 % 9,5 % 
Iní/iné 20 % 28,5 % 

 100 % 100  % 
Poznámka: ženy a muži 15 a viac roční/né;  
Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku  

 
Násilie páchané a ženách a mužoch registrované a vyšetrované políciou 

 Vybrané trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 
podľa  pohlavia  2005 - 2009 

Poškodené 
osoby 

2005 2006 2007 2008 2009 

Znásilnenie (§241/ §199)* celkom 200 173 182 151 141 

 (ženy 18 rokov a staršie, donútenie k súloži) ženy 200 173 182 151 141 

  muži 0 0 0 0 0 

Sexuálne násilie (§ 241a/§ 200)* celkom 80 106 110 95 87 

(donútenie k iným sexuálnym praktikám) ženy 64 79 86 68 63 

  muži 16 27 24 27 24 

Sexuálne zneužívanie ( § 242 -243 /§ 201 - 202)* celkom 370 392 348 379 388 
 (poškodené osoby do 15 a do 18 rokov, vykonanie 
súlože a iného sexuálneho zneužitia) ženy 337 348 305 333 335 

  muži 33 44 43 46 53 
    * V zátvorke sú uvedené  na prvom mieste § podľa Trestného zákona 140/1961 Zb. platného do konca roku 2005, na druhom 
mieste sú § podľa nového  Trestného zákona 300/2005 platného od 1.1. 2006; Zdroj: Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo 
vnútra SR 
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2. INDIKÁTORY  PROCESOV 

2.1. POLÍCIA 

Sledované  trestné činy násilia páchaného na ženách 

TRESTNÉ ČINY NÁSILA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH § PODĽA TZ 
300/2005 

FORMA NÁSILIA 

Úkladná vražda § 144 femicída 

Vražda §145 

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou §146 

 Zabitie § 147 - § 148 

 Usmrtenie § 149 

Nedovolené prerušenie tehotenstva § 150 - § 153 

Účasť na samovražde §154 

Ublíženie na zdraví § 155- § 157 fyzické 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 kombinované 

Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 

Pozbavenie osobnej slobody § 182 Sociálna kontrola 

Obmedzovanie osobnej slobody § 183 

Obmedzenie slobody pobytu § 184 

Branie rukojemníka § 185 Psychické poškodzovanie 

Vydieračský únos § 186 Kombinované 

Zavlečenie do cudziny § 187 

Lúpež §188 Fyzické násilie 

Vydieranie §189 Psychické poškodzovanie 

Hrubý nátlak §190 - §191 

 Nátlak §192 

Obmedzovanie slobody vyznania §193 Sociálna kontrola 

Porušovanie domovej slobody §194 

 Porušovanie slobody združovania   zhromažďovania §195 

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ §196 - §198 

Znásilnenie §199 Sexuálne násilie 

Sexuálne násilie §200 

 Sexuálne zneužívanie §201 - §202 

 Súlož medzi príbuznými §203 

Dvojmanželstvo §204 

Odloženie dieťaťa §205 Kombinované 

Opustenie dieťaťa §206 

Zanedbanie povinnej výživy §207 Ekonomické 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby §208 Kombinované 
  Únos §209 - §210 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže §211 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi §359 

Nebezpečné vyhrážanie §360 Psychické poškodzovanie 

Opilstvo §363 Kombinované 

Výtržníctvo § 364 

Kupliarstvo §367 Sexuálne násilie 

Výroba detskej pornografie §368 

Rozširovanie detskej pornografie §369 

Prechovávanie detskej pornografie §370 

Ohrozovanie mravnosti §371 

Ohováranie §373 Psychické poškodzovanie 
 
 
 
 



Počet  násilných trestných skutkov páchaných na ženách podľa vzťahu obete a páchateľa/ľky v roku 2009  

Popis trestného činu a §podľa TZ 300/2005 
Zistené 
celkom 

Obeť 
žena/dievč

a 

Vzťah páchateľa/ľky  k ženskej obeti (počet skutkov) 

manžel druh otec syn brat 
starý 
otec 

vnuk pestún 
chlapec s 
ustanov. 
opatrov. 

matka dcéra sestra 
stará 

matka 

bez príbuzenského 
vzťahu (žena alebo 

muž) 

Úkladná vražda §144 15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Vražda §145 65 27 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou §146 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zabitie §147-14-8 45 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Usmrtenie §149 570 74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 

Účasť na samovražde §154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ublíženie na zdraví §155-8 4618 656 99 24 9 10 7 0 3 0 0 5 1 0 1 381 

Obchodovanie s ľuďmi §179 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pozbavenie osobnej slobody §182 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody§183 125 82 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Obmedzenie slobody pobytu §184 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vydieračský únos §186 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lúpež §188 1355 533 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 262 

Vydieranie §189 719 249 29 8 9 15 0 1 0 0 1 0 0 2 0 124 

Hrubý nátlak §190-1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Nátlak §192 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porušovanie domovej slobody §194 1432 155 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 

Porušovanie tajomstva preprav. správ §196-8 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Znásilnenie §199 136 135 15 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 81 

Sexuálne násilie §200 85 60 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 

 Sexuálne zneužívanie §201-2 385 327 0 1 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 272 

Odloženie dieťaťa §205 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opustenie dieťaťa §206 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Zanedbanie povinnej výživy §207 8182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby §208 369 276 100 16 16 20 1 0 0 2 0 11 2 0 0 51 

 Únos §209-10 11 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže §211 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Násilie proti skupine  a jednotlivcovi §359 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nebezpečné vyhrážanie §360 2064 1209 411 81 38 114 27 2 5 0 0 4 2 2 0 423 

Opilstvo §363 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výtržníctvo §364 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kupliarstvo§367 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výroba detskej pornografie §368 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozširovanie detskej pornografie §369 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prechovávanie detskej pornografie §370 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ohrozovanie mravnosti§371-2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ohováranie §373 173 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  za rok 2009 



Počet trestných skutkov  spáchaných na  dievčatách a chlapcoch  zistené políciou ( podľa veku 
dieťaťa, v 2009) 

Druh kriminality 
Objasn. 

v % 

Dievčatá Chlapci 

do 6 r. 6 -14 r. -18 r. ∑ 0 -18 Do 6 r. 6 - 14 r. 15-18 r. ∑ 0-18 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                     75,93 15 94 99 208 20 231 362 613 

vraždy - novonarodeného dieťaťa          100             
 

2         2 

únos a opustenie dieťaťa                 69,23 2 5 1 8     1 2 3 

lúpežné prepad. osôb (§ 188)              75,28     16 5 21     57 86 143 

lúpežné prepad. objektov(§ 188)           100             
 

    1 2 3 

úmyselné ublíženie na zdraví             73,58 6 22 24 52 5 60 195 260 

nebezpečné vyhrážanie (§ 360)            92,77 1 8 23 32 3 18 26 47 

vydieranie (§ 189)                       88,08 1 18 19 38     73 36 109 

hrubý nátlak ( § 190)                    100             
 

    1     1 

týranie blízkej a zverenej osoby         42,86 5 12 11 28 9 11 6 26 

porušovanie domovej slobody              90,91     1 3 4 1 2 4 7 

ostatné násilné trestné činy             61,54     12 13 25     7 5 12 

                                                       
 

            
 

MRAVNOSTNÁ  KRIMINALITA                  82,24 11 338 70 419 6 55 11 72 

znásilnenie (§ 199)                      71,93     23 33 56             
 

sex. zneužívanie  zverenej osoby         78,26 2 11 3 16 2 1     3 

sex. zneužívanie ostatných osôb          84,2 9 282 23 314 4 42 4 50 

sexuálne násilie (§ 200)                 81,13     22 11 33     12 7 19 

                                         0             
 

            
 

KRÁDEŽE  OSTATNÉ                         28,53 4 15 141 160     51 128 179 

krádeže vreckové (§ 212)                 24,12     7 85 92     21 56 77 

krádeže iné na osobách (§ 212)           44,26 4 8 31 43     30 49 79 

na cestujúcich počas prepravy            0         24 24         19 19 

                                                       
 

            
 

OSTATNÉ KRIMINÁLNE T.Č.                  100             
 

        2 2 

zneužívanie práv. ver.čin. z nedban.     100             
 

        2 2 

                                         0             
 

            
 

ZOSTÁVAJÚCA  KRIMINALITA                 49,14 20 12 15 47 23 20 22 65 

nehoda vlak chodec                       0         1 1             
 

ubliž.na zdraví z nedb.-prac.úraz        33,33 1     2 3             
 

ubliž.na zdraví z nedb.-ostatné          50,56 19 8 7 34 23 18 11 52 

ostatná trestná činnosť                  47,83     4 5 9     2 11 13 

KRIMINALITA  CELKOM                      67,14 50 459 325 834 49 357 525 931 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  za rok 2009 
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Počet zistených  trestných skutkov  spáchaných  na ženách  podľa veku  (v 2009) 

  

OBEŤ  
ŽENA 

- 
objasnené 

- t.j. % DIEVČA  
0 -18 

ŽENA 18 - 30 
ROKOV 

ŽENA 30 - 60 
ROKOV 

ŽENA NAD 
60 rokov 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                       3 146   2 400 76,29 208    643   1 888    407 

samovražda                                  6     ,00 
 

   1    3    2 

vraždy - úkladné (§ 144)                    5    5 100,00 
 

   1    3    1 

vraždy - lúpežné (§ 145)                    2    2 100,00 
 

       1    1 

vraždy - sexuálne (§ 145)                   2    1 50,00 
 

   1    1     

vraždy - mot. osobnými vzťahmi              14    14 100,00 
 

   2    10    2 

vraždy - ostatné (§ 145)                    9    6 66,67 
 

   2    4    3 

únos a opustenie dieťaťa                    10    6 60,00 8    1    1     

lúpežné prepad.osôb (§ 188)                 366    186 50,82 21    56    189    100 

lúpežné prepad.objektov(§ 188)              168    64 38,10 
 

   57    95    16 

násilie na ver.činit.-mimo policajtov       7    6 85,71 
 

   2    5     

násilie na ver.činit.-na policajtoch        8    8 100,00 
 

   2    5    1 

úmyselné ublíženie na zdraví                558    421 75,45 52    153    311    42 

zabitie (§ 147,148)                         6    5 83,33 
 

   1    3    2 

nebezpečné vyhrážanie (§ 360)              1 209   1 120 92,64 32    197    843    137 

vydieranie (§ 189)                          255    178 69,80 38    70    124    23 

hrubý nátlak ( § 190)                       1    1 100,00 
 

       1     

týranie blízkej a zverenej osoby            277    190 68,59 28    35    166    48 

porušovanie domovej slobody                 155    136 87,74 4    26    97    28 

vydieračský únos (§ 186)                    1    1 100,00 
 

       1     

ostatné násilné trestné činy                87    50 57,47 25    36    25    1 

                                                 
  

            

MRAVNOSTNÁ  KRIMINALITA                     546    422 77,29 419    68    53    6 

znásilnenie (§ 199)                         141    102 72,34 56    41    40    4 

sex. zneužívanie  zverenej osoby            16    12 75,00 16             

sex. zneužívanie ostatných osôb             319    261 81,82 314    3        2 

sexuálne násilie (§ 200)                    63    46 73,02 33    18    12     

obchodovanie s ľuďmi (§ 179)                7    1 14,29 
 

   6    1     

                                                 
  

            

KRÁDEŽE  OSTATNÉ                           2 676    432 16,14 160    597   1 333    586 

krádeže vreckové (§ 212)                   1 426    181 12,69 92    293    735    306 

krádeže pri pohl. styku                     1    1 100,00 
 

   1         

krádeže iné na osobách (§ 212)              959    236 24,61 43    191    501    224 

na cestujúcich počas prepravy               247    4 1,62 24    96    77    50 

                                                 
  

            

OSTATNÉ KRIMINÁLNE T.Č.                     3     ,00 
 

       2    1 

zneužívanie práv. ver.čin. z nedban.        2     ,00 
 

       1    1 

ostatné TČ(§§162,170,365,366)               1     ,00 
 

       1     

                                                 
  

            

ZOSTÁVAJÚCA  KRIMINALITA                    303    108 35,64 
 

   52    151    53 

nehoda vlak chodec                          2     ,00 1            1 

ubliž.na zdraví z nedb.-prac.úraz           17    8 47,06 3    3    9    2 

ubliž.na zdraví z nedb.-ostatné             154    55 35,71 34    20    58    42 

ostatná trestná činnosť                     130    45 34,62 9    29    84    8 

                                                 
  

            

KRIMINALITA  CELKOM                        6 674   3 362 50,37 834   1 360   3 427   1 053 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  za rok 2009 



Popis trestného činu a §podľa TZ 300/2005 
Zistené 
celkom 

Obeť 
žena/dievč

a 

Vzťah páchateľa/ľky  k ženskej obeti 

manžel druh otec syn brat 
starý 
otec 

vnuk pestún 
chlapec s 
ustanov. 
opatrov. 

matka dcéra sestra 
stará 

matka 

bez príbuzenského 
vzťahu (žena alebo 

muž) 

Úkladná vražda §144 15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Vražda §145 65 27 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou §146 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zabitie §14 -8 45 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Usmrtenie §149 570 74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 

Účasť na samovražde §154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ublíženie na zdraví §155-8 4618 656 99 24 9 10 7 0 3 0 0 5 1 0 1 381 

Obchodovanie s ľuďmi §179 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pozbavenie osobnej slobody §182 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody§183 125 82 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Obmedzenie slobody pobytu §184 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vydieračský únos §186 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lúpež §188 1355 533 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 262 

Vydieranie §189 719 249 29 8 9 15 0 1 0 0 1 0 0 2 0 124 

Hrubý nátlak §190-1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Nátlak §192 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porušovanie domovej slobody §194 1432 155 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ 
§196-8 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Znásilnenie §199 136 135 15 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 81 

Sexuálne násilie §200 85 60 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 

 Sexuálne zneužívanie §201-2 385 327 0 1 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 272 

Odloženie dieťaťa §205 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opustenie dieťaťa §206 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Zanedbanie povinnej výživy §207 8182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby §208 369 276 100 16 16 20 1 0 0 2 0 11 2 0 0 51 

 Únos §209-10 11 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže §211 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti 
jednotlivcovi §359 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nebezpečné vyhrážanie §360 2064 1209 411 81 38 114 27 2 5 0 0 4 2 2 0 423 

Opilstvo §363 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výtržníctvo §364 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kupliarstvo§367 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výroba detskej pornografie §368 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozširovanie detskej pornografie §369 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prechovávanie detskej pornografie §370 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ohrozovanie mravnosti§371-2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ohováranie §373 173 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 



Počet  prípadov a vyšetrovateľov  Útvaru justičnej a kriminálnej polície v roku 2009 

Útvar BA TT TN NR BB ZA KE PO UJKP 

Nápad spisov                   

Celkom 16377 6570 6464 8835 9015 6469 8867 7209 69806 

     z toho zločin+prečin+TC(140/1961) 16161 6460 6396 8697 8948 6419 8776 7140 68997 

     z toho obzvlášť závažných zločinov 216 110 68 138 67 50 91 69 809 

Nápad + prevzaté 9306 4675 4377 5874 6149 4630 6524 5590 47125 

     z toho zločin+prečin+TČ(140/1961) 9175 4616 4334 5800 6111 4595 6464 5539 46634 

     z toho obzvlášť závažných zločinov 131 59 43 74 38 35 60 51 491 

prešlo z minulého obdobia 7071 1895 2087 2961 2866 1839 2343 1619 22681 

     z toho zločin+prečin+TC(140/1961) 6986 1844 2062 2897 2837 1824 2312 1601 22363 

     z toho obzvlášť závažných zločinov 85 51 25 64 29 15 31 18 318 

Útvar BA TT TN NR BB ZA KE PO UJKP 

Personálny  stav  (vyšetrovatelia PZ)                   

Plánovaný počet vyšetrovateľov 221 94 97 134 145 132 187 141 1151 

Skutočný (bez čakateľov) 179 83 82 123 130 121 174 125 1017 

Počet čakateľov 26 9 10 5 9 7 10 9 85 

Priemerný počet vyšetrovateľov 173,34 77,83 81,17 114,25 121 116 169 120 973 

Počet spisov na vyšetrovateľa na mesiac                 

Skončené spisy celkom 4,03 5,10 4,60 4,65 4,55 3,38 3,34 4,00 4,10 

Nápad spisov celkom 7,87 7,03 6,64 6,44 6,23 4,63 4,37 5,01 5,98 

Útvar BA TT TN NR BB ZA KE PO UJKP 

Personálny stav   (poverení príslušníci PZ  
 –  vykonávajúci skrátené vyšetrovanie 

Plánovaný počet  poverených príslušníkov PZ  
(ďalej len „PP“) 

244 129 107 119 165 154 208 173 1299 

Skutočný počet PP 167 125 99 110 147 146 186 170 1150 

Priemerný počet PP 168 121 97 109 147 156 196 167 1160 

Priemerný počet VYŠ 149 66 68 97 106 99 151 107 844 

Počet spisov na mesiac                   

Skončené spisy celkom PP 10,40 5,44 5,61 5,65 5,90 5,25 5,23 4,48 6,05 

Nápad spisov celkom PP 12,93 6,98 7,15 7,13 7,33 6,46 6,13 5,37 7,47 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru, 2009



2.2. PROKURATÚRA  

Popis podľa TZ 300/2005 § TZ  

Ukončené 
trestné 
stíhanie 
známych 

osôb 

Poškodená 
žena 

Blízka osoba 
poškodenej 

ženy 

Obžalované 
osoby 

Ženy Muži Ženy Muži 

úkladná vražda  § 144 1 4 1 

 
1 4 

vražda § 145 6 53 9 3 2 33 

zabitie (ťažká ujma na zdraví) § 147 5 15 3 

 
4 11 

zabitie (ublíženie na zdraví) § 148 3 24 1 

 
1 14 

usmrtenie § 149 42 250 69 8 24 146 

nedovolené prerušenie tehotenstva (bez súhlasu ženy) § 150 1 1 1 

 
1 1 

nedovolené prerušenie tehotenstva so súhlasom ženy § 151 
 

1 0 

  
1 

nedovolené prerušenie tehotenstva (navedenie ženy) § 152 
 

2 0 

   účasť na samovražde § 154 
 

1 0 

  
1 

ublíženie na zdraví (úmyselne, ťažká ujma na zdraví) § 155 18 413 49 7 10 220 

ublíženie na zdraví (úmyselne, ublíženie na zdraví) § 156 92 2 180 408 80 55 1 406 
ublíženie na zdraví (z nedbanlivosti) § 157 147 889 315 1 54 417 
obchodovanie s ľuďmi § 179 

 
3 2 

  
1 

pozbavenie osobnej slobody § 182 
 

2 4 
  

1 

obmedzovanie osobnej slobody § 183 3 135 63 2 
 

68 

obmedzovanie slobody pobytu § 184 
 

2 0 
  

1 

branie rukojemníka § 185 
 

1 0 
   vydieračský únos § 186 2 9 2 
 

2 5 

zavlečenie do cudziny § 187 
 

1 0 
   lúpež § 188 52 942 211 6 30 537 

vydieranie § 189 27 591 196 40 19 333 

hrubý nátlak (vnútenie plnenie) § 190 
 

12 0 
  

10 

hrubý nátlak (nárok plnenia) § 191 
 

1 1 
  

1 

nátlak § 192 
 

2 1 
  

2 

porušovanie domovej slobody § 194 163 2339 688 24 85 1478 

porušovanie tajomstva prepravovaných správ § 196 6 1 4 
 

5 1 

porušovanie tajomstva prepravovaných správ § 197 3 3 4 2 1 1 

Znásilnenie (dospelej ženy) § 199 1 103 95 11 
 

57 

sexuálne násilie § 200 
 

67 44 4 
 

34 

sexuálne zneužívanie (obeť mladšia ako 15) § 201 7 240 204 10 2 98 

sexuálne zneužívanie (obeť mladšia ako 18) § 202 . 14 7 2 
 

9 

súlož s príbuznými § 203 1 5 2 1 
 

1 

dvojmanželstvo § 204 . 2 1 
  

1 

odloženie dieťaťa § 205 14 2 6 1 7 0 

opustenie dieťaťa § 206 12 4 9 
 

2 1 

zanedbanie povinnej výživy § 207 720 5568 2665 20 459 3539 

týranie blízkej a zverenej osoby § 208 23 243 189 122 14 142 

únos (únos cudzím) § 209 2 1 1 
 

1 1 

únos (únos rodičom a priamym príbuzným) § 210 3 6 2 
 

2 4 
ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (dopustenie  a 
navádzanie k záhaľčivému životu,, záškoláctva)  § 211 701 507 305 6 525 381 

násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi § 359 
 

48 23 6 
 

30 

nebezpečné vyhrážanie § 360 58 2081 1118 338 32 1 360 

opilstvo § 363 
 

12 5 3 
 

7 

výtržníctvo § 364 124 3 217 386 16 78 1 982 

kupliarstvo § 367 3 10 10 
 

2 7 

výroba detskej pornografie § 368 
 

6 7 
  

6 

rozširovanie detskej pornografie § 369 
 

11 3 
  

7 

prechovávanie detskej pornografie § 370 
 

6 1 
  

4 

ohrozovanie mravnosti § 372 . 4 0 
 

. 2 

ohováranie § 373 11 29 21 
 

4 20 
Zdroj: Generálna prokuratúra SR,  
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Počet ukončených trestných stíhaní osôb, počet útokov a  spôsob ukončenia stíhania v roku 2009 

Popis podľa TZ 300/2005 

Ukončen
é trestné 
stíhanie 
známych 

osôb 

Počet 
útokov 

pri 
tr.činoch 

Podmienečné 
zastavenie 

prokurátorom 

Rozhodnutie o 
schválení 
zmieru a 
zastavení 
trestného 
stíhania 

prokurátorom 

Uzavretá 
dohoda o VaT 
prokurátorom 

Obžalovaných 
osôb 

úkladná vražda  5 5 . . . 5 
vražda 59 65 . . 13 35 
zabitie (ťažká ujma na zdraví) 20 20 . . 5 15 
zabitie (ublíženie na zdraví) 27 27 2 . 5 15 
usmrtenie 292 294 . . 90 170 
nedovolené prerušenie tehotenstva 
(bez súhlasu ženy) 2 2 . . . 2 
nedovolené prerušenie tehotenstva 
so súhlasom ženy 1 1 . . . 1 
nedovolené prerušenie tehotenstva 
(navedenie ženy) 2 2 1 . 1 . 
účasť na samovražde 1 1 . . . 1 
ublíženie na zdraví (úmyselne, ťažká 
ujma na zdraví) 431 441 4 2 144 230 
ublíženie na zdraví (úmyselne, 
ublíženie na zdraví) 2272 2 309 169 123 279 1 461 
ublíženie na zdraví (z nedbanlivosti) 1036 1 040 124 74 291 471 
obchodovanie s ľuďmi 3 3 . . 1 1 
pozbavenie osobnej slobody 2 2 . . . 1 
obmedzovanie osobnej slobody 138 141 . . 43 68 
obmedzovanie slobody pobytu 2 2 . . . 1 
branie rukojemníka 1 1 . . 1 . 
vydieračský únos 11 11 . . 4 7 
zavlečenie do cudziny 1 1 . . . . 
lúpež 994 1036 2 2 295 567 
vydieranie 618 668 1 1 149 352 
hrubý nátlak (vnútenie plnenie) 12 12 . . 1 10 
hrubý nátlak (nárok plnenia) 1 1 . . . 1 
nátlak 2 2 . . . 2 
porušovanie domovej slobody 2502 2872 152 41 358 1563 
porušovanie tajomstva 
prepravovaných správ 7 9 . . 1 6 
porušovanie tajomstva 
prepravovaných správ 6 6 1 . 2 2 
znásilnenie 104 110 . . 19 57 
sexuálne násilie 67 69 . . 18 34 
sexuálne zneužívanie (obeť mladšia 
ako 15) 247 251 . . 106 100 
sexuálne zneužívanie (obeť mladšia 
ako 18) 14 14 . . 3 9 
súlož s príbuznými 6 6 1 . 1 1 
dvojmanželstvo 2 2 . . . 1 
odloženie dieťaťa 16 16 . . 2 7 
opustenie dieťaťa 16 16 . 2 5 3 
zanedbanie povinnej výživy 6288 6410 3 1 117 3998 
týranie blízkej a zverenej osoby 266 280 . . 57 156 
únos (únos cudzím) 3 3 . . . 2 
únos (únos rodičom a priamym 
príbuzným) 9 9 1 . . 6 
ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže   1208 1250 170 2 65 906 
násilie proti skupine obyvateľov a 
proti jednotlivcovi 48 49 4 . 4 30 
nebezpečné vyhrážanie 2139 2286 104 73 335 1392 
opilstvo 12 12 1 . 3 7 
výtržníctvo 3341 3424 274 153 486 2060 
kupliarstvo 13 13 . . 2 9 
výroba detskej pornografie 6 6 . . . 6 
rozširovanie detskej pornografie 11 11 . . 4 7 
prechovávanie detskej pornografie 6 6 1 . 1 4 
ohrozovanie mravnosti 4 4 . . . 2 
ohováranie 40 40 5 2 2 24 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR 



2.3. SÚDNÍCTVO 

 
Počet odsúdených  mužov za vybrané TČ spáchané na ženách 

 

TZ                     
140/1961 

TZ                   
300/2005 

TRESTNÉ ČINY 
 

Počet všetkých 
odsúdených 

Počet 
odsúdených 

mužov 

Páchateľ muž a 
poškodená žena 

Páchateľ muž a 
poškodená žena 

alebo dievča 

Páchateľ muž a 
poškodené dievča 

Páchateľ muž a 
poškodený 

chlapec 
Domáce násilie 

§ 219 
§ 144 Úkladná vražda 13 13 4 4 0 0 0 
§ 145 Vražda 33 28 8 8 0 0 1 

§ 220 § 146 
Vražda novonarodeného 
dieťaťa matkou 

3 0 0 0 0 0 0 

xx § 147 - § 148  Zabitie 23 19 4 4 0 0 3 
xx § 149  Usmrtenie 226 200 45 48 3 8 0 

§ 227- § 229 § 150 - § 153 
Nedovolené prerušenie 
tehotenstva 

4 4 0 0 0 0 0 

§ 230 § 154 Účasť na samovražde 1 1 1 1 0 0 0 
§ 221- § 223 § 155- § 157 Ublíženie na zdraví 1494 1 419 400 410 12 34 119 
§ 246 § 179 Obchodovanie s ľuďmi 5 5 5 6 1 0 0 

§ 231 § 183 
Obmedzovanie osobnej 
slobody 

44 42 19 21 2 6 5 

§ 234a § 185 Branie rukojemníka 4 4 0 0 0 0 0 
§ 234 § 188 Lúpež 640 608 115 118 3 40 1 
§ 235 § 189 Vydieranie 346 332 84 90 6 24 37 
§ 235a,b § 190 - § 191 Hrubý nátlak 6 6 2 2 0 1 0 

§ 238 § 194 
Porušovanie domovej 
slobody 

899 825 243 244 1 3 20 

§ 241 § 199 Znásilnenie 37 36 24 26 2 1 4 
§ 241a § 200 Sexuálne násilie 39 38 12 23 11 7 0 
§ 242- § 243 § 201 - § 202  Sexuálne zneužívanie 188 185 12 125 112 8 1 
§ 245 § 203  Súlož medzi príbuznými 1 1 0 0 1 0 0 
xx § 205 Odloženie dieťaťa 6 0 0 0 0 0 0 
§ 212 § 206 Opustenie dieťaťa 17 10 0 0 0 0 0 
§ 213 § 207 Zanedbanie povinnej výživy 3047 2 634 313 740 433 477 1 

§ 208 § 208 
Týranie blízkej osoby a 
zverenej osoby 

163 149 111 114 9 7 125 

§ 216 § 209 - § 210  Únos 11 4 1 2 1 0 0 

§ 217 § 211 
 Ohrozovanie mravnej 
výchovy mládeže 

776 313 5 70 65 71 0 

§ 196 § 359 
Násilie proti skupine 
obyvateľov a proti 
jednotlivcovi 

21 21 10 11 1 1 8 

§ 197a § 360 Nebezpečné vyhrážanie 1210 1 176 717 723 12 26 635 
§ 201a § 363 Opilstvo 16 15 6 6 0 2 4 
§ 202 § 364 Výtržníctvo 1042 995 98 101 3 20 5 
§ 204 § 367 Kupliarstvo 9 5 1 1 0 0 0 

§ 205c § 369 
Rozširovanie detskej 
pornografie 

5 5 1 1 0 0 1 

§ 206 § 373 Ohováranie 12 10 3 3 0 0 0 
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti, SR, 2009



2.4. ZDRAVOTNÍCTVO 

 
Ženy s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických ambulanciách 
podľa krajov (2009) 

Územie 
Vyšetrené osoby s podozrením na 

ohrozenie násilím 

Počet žien s 

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 

Slovenská republika 

Všetky prípady 158 36 93 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

16 13 12 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Bratislavský kraj 

Všetky prípady 0 3 0 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Trnavský kraj 

Všetky prípady 24 6 49 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

4 1 3 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Trenčiansky kraj 

Všetky prípady 11 5 8 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

1 1 1 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Nitriansky kraj 

Všetky prípady 20 1 0 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

1 0 0 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Žilinský kraj 

Všetky prípady 29 12 16 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

0 10 8 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Banskobystrický kraj 

Všetky prípady 24 7 7 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Prešovský kraj 

Všetky prípady 22 0 10 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

2 0 0 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

Košický kraj 

Všetky prípady 28 2 3 

z 
toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 
násilia 

8 1 0 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 
násilia 

0 0 0 

ROČNÝ VÝKAZ A (MZ SR) 7-01 O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKEJ  AMBULANCIE za rok 2009 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií 
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Potraty v SR podľa podozrenia na ohrozenie násilím, druhu potratu a trvalého bydliska 
pacienta (2009) 

Potraty v SR podľa podozrenia na ohrozenie násilím, druhu potratu a trvalého bydliska pacienta. 

    Fyzickým Psychickým Fyzickým aj psychickým Neudané Nie Spolu 

Slovenská republika 

Potraty spolu 65 102 37 5 924 11 807 17 935 

spontánne potraty 22 32 13 1 457 3 171 4 695 

mimomaternicové potraty 0 0 113 269 0 382 

UTP spolu 37 57 16 3 328 6 532 9 970 

iné potraty 6 13 8 1 026 1 835 2 888 

Bratislavský kraj 

Potraty spolu 4 10 2 875 1 133 2 024 

spontánne potraty 0 3 0 218 261 482 

mimomaternicové potraty 0 0 9 17 0 26 

UTP spolu 3 7 1 484 737 1 232 

iné potraty 1 0 1 164 118 284 

Trnavský kraj 

potraty spolu 25 11 5 327 1 586 1 954 

spontánne potraty 6 2 0 80 454 542 

mimomaternicové potraty 0 0 3 41 0 44 

UTP spolu 17 6 2 187 867 1 079 

iné potraty 2 3 3 57 224 289 

Trenčiansky kraj 

potraty spolu 2 6 0 729 990 1 727 

spontánne potraty 0 0 0 153 182 335 

mimomaternicové potraty 0 0 24 32 0 56 

UTP spolu 2 5 0 363 579 949 

iné potraty 0 1 0 189 197 387 

Nitriansky kraj 

potraty spolu 5 4 4 702 1 672 2 387 

spontánne potraty 0 2 1 156 424 583 

mimomaternicové potraty 0 0 15 39 0 54 

UTP spolu 5 2 3 432 983 1 425 

iné potraty 0 0 0 99 226 325 

Žilinský kraj 

potraty spolu 5 10 6 641 1 456 2 118 

spontánne potraty 1 5 0 176 448 630 

mimomaternicové potraty 0 0 20 38 0 58 

UTP spolu 4 3 4 386 671 1 068 

iné potraty 0 2 2 59 299 362 

Banskobystrický kraj 

potraty spolu 8 18 8 962 1 215 2 211 

spontánne potraty 4 6 4 200 275 489 

mimomaternicové potraty 0 0 22 32 0 54 

UTP spolu 2 10 2 605 757 1 376 

iné potraty 2 2 2 135 151 292 

Prešovský kraj 

potraty spolu 6 16 4 1 065 1 297 2 388 

spontánne potraty 6 11 4 318 486 825 

mimomaternicové potraty 0 0 10 29 0 39 

UTP spolu 0 2 0 505 493 1 000 

iné potraty 0 3 0 232 289 524 

Košický kraj 

potraty spolu 10 27 8 623 2 458 3 126 

spontánne potraty 5 3 4 156 641 809 

mimomaternicové potraty 0 0 10 41 0 51 

UTP spolu 4 22 4 366 1 445 1 841 

iné potraty 1 2 0 91 331 425 

* na základe štatistického formulára Z (MZ SR) 7-12 /2009 – Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu 
** tabuľka nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR (spolu 28 prípadov) 
*** Žiadosti o umelé prerušenia tehotenstva, ktoré neboli realizované, nepodliehajú hláseniu 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií 
 
 
 
 
 
 
 



Vyšetrené ženy s podozrením na ohrozenie násilím v psychiatrickej ambulancii podľa krajov SR v roku 2009 
 

Vyšetrené osoby s podozrením na násilie Slovenská republika Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky Kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj 

Ukazovateľ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Všetky prípady* 509 1 145 466 264 197 18 3 98 5 23 26 134 119 215 63 73 325 153 0 44 4 15 135 30 12 105 59 

z toho Akútna reakcia na stres ( F43.0) 149 287 66 106 73 3 0 18 0 17 8 20 9 63 16 12 65 19 0 9 0 3 38 3 2 13 5 

Posttraumatická stresová 
porucha (F43.1) 

81 147 51 68 46 9 1 6 0 8 8 13 0 23 11 2 26 6 0 11 1 2 20 5 0 7 6 

Adaptačné poruchy (F43.2) 99 248 100 63 51 5 0 17 0 18 16 41 7 71 32 5 38 3 0 22 0 4 14 5 2 19 14 

Poruchy psychiky a správania 
zapríčinené užitím alkoholu - 
syndróm závislosti (F10.2) 

160 141 88 6 5 0 2 21 3 20 14 30 91 14 0 31 45 41 0 1 1 6 20 9 4 21 4 

Depresia s/bez suicidálnymi 
tendenciami 
( F32, F33) 

63 396 184 20 24 1 0 44 1 5 17 58 12 69 2 23 153 84 0 0 1 0 38 8 3 51 29 

1 =  fyzickými indikátormi; 2 = psychickými indikátormi; 3 = fyzickými aj psychickými indikátormi 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií 
 

2.5. SOCIÁLNY SYSTÉM 
 
Príjmy  zariadení núdzového bývania za rok 2009 

  
  

  
 
  
  

  

Celkové 
príjmy  
(Eur) 

  
  

  

z toho 

príjmy zo štátneho  
rozpočtu 

dotácie 
z  

rozpočtu 
samospráv. 

kraja 

  

dotácie 
z  

rozpočtu 
obcí 

  

  

príjmy 
z  

rozpočtu 
zriaď. 

  

  

príjmy  
za  

poskytované 
sociálne 
služby 

  

príjmy z grantov prijaté 
dary 

a 
príspevky 

  

  

iné 
príjmy 

vrátené 
zdroje 

zriaďova- 
teľovi 

  

  

zahranič. 
  
  
  

  

domácich 
  
  
  

  

neinvest. 
dotácie  

  

dotácie 
na obstaranie 
dlhodobého 

majetku 

Slovenská republika 1 646 951 49 978 36 016 810 582 229 146 217 165 185 847 9 950 20 313 60 473 50 354 -24 511 

  Bratislavský kraj  235 350 20 36 016 94 357 56 792 0 42 792 0 0 5 18 342 -12 974 

  Trnavský kraj  321 694 1 268 0 190 388 49 044 16 596 47 676 0 9 931 4 944 2 554 -707 

  Trenčiansky kraj  154 062 0 0 87 591 39 049 0 14 505 9 950 0 7 807 2 291 -7 131 

  Nitriansky kraj  D D D D D D D D D D D D 

  Žilinský kraj  312 904 48 690 0 46 438 0 142 199 16 986 0 10 282 45 068 4 823 -1 582 

  Banskobystrický kraj  166 878 0 0 71 508 3 698 56 970 25 514 0 100 2 109 6 979 0 

  Prešovský kraj  65 565 0 0 60 614 0 1 400 4 028 0 0 0 0 -477 

  Košický kraj  282 686 0 0 243 263 0 0 24 096 0 0 40 15 289 -1 640 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2009



 

3. ŠTRUKTÚRNE INDIKÁTORY 

Verejná mienka o NPŽ 
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4. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY 

Počet hlásených úmyselných sebapoškodení podľa motívu a pohlavia  (2009) 

 

Zdroj: NCZI, 2009 
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