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Anotácia  

Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ţenách a  zistených vraţdách ţien 

v roku 2010. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ţenách v rezortoch 

polície, prokuratúry a súdnictva či zdravotníctva vypovedajú o efektívnosti  nastavených 

procesov v týchto rezortoch vzhľadom na ročnú prevalenciu násilia páchaného na ţenách. 

Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele - dôleţité strategické dokumenty a legislatívne 

zmeny v oblasti násilia páchaného na ţenách. Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a 

sociálnej inklúzie, celkovej kriminality, ako aj spoločenskej anómie dopĺňajú obraz o rizikách 

výskytu násilia páchaného na ţenách.  

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

Annotation  

The report provides data on the extent of violence against women in female population and 

the number of homicides of women registered in 2010. The registered  and treated cased of 

violence against women in the competence of police, prosecutor´s office  and the justice and 

health system indicate the efficiency of set processes in particular departments in relation of 

the annual prevalence of violence against women. The report records also the structural 

indicators, i.e. important strategic documents and legislation in regard to violence against 

women. Context indicators of gender equality and social inclusion, and social anomie 

complement the picture of the risk of violence against women. 

Key words: violence against women, indicators, statistical and registration data 

 

 

 

 

©Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2011 



3 

 

OBSAH 

Obsah ............................................................................................................................................................. 3 
Pouţité skratky ..................................................................................................................................... 4 

Úvod .............................................................................................................................................................. 4 
Hlavné zistenia .............................................................................................................................................. 5 
Key Findings ................................................................................................................................................. 8 
1. Indikátory výsledkov ............................................................................................................................... 10 

1.1. Miera prevalencie NPŢ počas ţivota ţien ........................................................................................ 10 
1.2. Miera prevalencie NPŢ počas 12 mesiacov ..................................................................................... 11 
1.3. Femicída – vraţdy ţien .................................................................................................................... 16 

2. Indikátory procesov ................................................................................................................................. 18 
2.1. Indikátory v pôsobnosti polície ........................................................................................................ 18 

2.1.1. Násilie páchané na ţenách intímnym partnerom a inými blízkymi osobami ........................... 18 
2.1.2. Vyuţívanie a efektivita vykázania násilnej osoby .................................................................... 21 
2.1.3. Ľudské zdroje a vzdelávanie polície v oblasti NPŢ .................................................................. 26 
2.1.4. Celkové nastavenie vybraných procesov polície ...................................................................... 29 
2.1.5. Obchodovanie so ţenami a muţmi ........................................................................................... 32 

2.2. Indikátory v pôsobnosti  prokuratúry ............................................................................................... 35 
2.2.1. Rodová skladba stíhaných a obţalovaných osôb ...................................................................... 35 
2.2.2. Stíhané a obţalované osoby za násilie páchané na ţenách ....................................................... 38 
2.2.3. Rýchlosť konania ...................................................................................................................... 42 
2.2.4. Ľudské zdroje a vzdelávanie v oblasti NPŢ .............................................................................. 45 

2.3. Indikátory v pôsobnosti súdnictva ................................................................................................... 48 
2.3.1. Odsúdené osoby podľa pohlavia za vybrané TČ ...................................................................... 48 
2.3.2. Odsúdení muţi za násilie páchané  na ţenách a deťoch ........................................................... 50 
2.3.3. Osobitné dôvody odsúdených muţov za násilie páchané na ţenách ........................................ 51 
2.3.4. Vplyv omamných látok a ochranné opatrenia v prípadoch NPŢ .............................................. 52 
2.3.5. Vek a vzdelanie odsúdených muţov za NPŢ ............................................................................ 54 
2.3.6. Vybrané druhy trestov  odsúdených muţov za NPŢ ................................................................ 55 

2.4. Indikátory v oblasti  zdravotníctva ................................................................................................... 56 
2.4.1. Ţeny s PON vyšetrené všeobecnými ambulanciami ................................................................. 58 
2.4.2. Ţeny s PON vyšetrené v psychiatrických ambulanciách .......................................................... 58 
2.4.3. Ţeny s PON vyšetrené v gynekologických ambulanciách ........................................................ 60 
2.4.4. Porovnanie počtu vyšetrených ţien s PON v rokoch 2009 a 2010 ........................................... 61 

2.5. Indikátory v oblasti sociálneho systému .......................................................................................... 63 
2.6. Indikátory v oblasti prevencie .......................................................................................................... 64 

2.6.1. Vyhodnotenie Stratégie prevencie kriminality 2007 – 2010 v oblasti NPŢ ............................. 64 
2.6.2. Preventívne kampane ................................................................................................................ 68 

3. Štruktúrne indikátory ............................................................................................................................... 70 
3.1. Strategické a iné relevantné dokumenty ...................................................................................... 71 
3.2. Legislatívna oblasť ...................................................................................................................... 73 

4. Kontextové indikátory ............................................................................................................................. 75 
4.1. Kontextové indikátory rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie ...................................................... 75 
4.2. Kontextové indikátory kriminality............................................................................................... 76 
4.3. Kontextové indikátory spoločenskej anómie ............................................................................... 79 

Súhrnné zistenia .......................................................................................................................................... 84 
Odporúčania ................................................................................................................................................ 93 

Pouţitá literatúra ................................................................................................................................. 95 
 

 

 

 

 



4 

 

POUŢITÉ SKRATKY   

DN = domáce násilie  

GE = generálna prokuratúra 

NAP = národný akčný plán 

NPŢ = násilie páchané na ţenách 

TČ = trestný čin 

PON = podozrenie na ohrozenie násilím 

 

ÚVOD 

 

          Správa o násilí páchanom na ţenách je realizovaná v rámci NAP na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012. Správa bola finančné 

podporená MPSVaR SR prostredníctvom kontraktu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny 

(IVPR). Vo svojom poradí ide uţ o druhú správu svojho druhu s cieľom podať na základe 

vopred  rámcovo vymedzených indikátorov relevantných pre problematiku násilia páchaného 

na ţenách (ďalej NPŢ)
1

  pomerne ucelený obraz o stave riešenia, progresu, ale aj 

nedostatkoch v danej oblasti. Štatistické údaje a ostatné informácie uvedené v  správe boli 

zbierané počas celého roka 2010 a 2011 na základe ţiadostí o  informácie od zodpovedných 

inštitúcií (polície, prokuratúry, súdnictva, Národného centra  zdravotníckych informácií 

a iných).  

V správe sa zameriavame na indikátory výsledkov, t. j.  rozsah NPŢ počas ţivota, počas 12 

mesiacov a femicídu (vraţdy ţien muţmi). Procesné indikátory sa vzťahujú na 

administratívne údaje: evidenčné údaje o registrovanej kriminalite, prípady NPŢ riešené 

v kompetencii prokuratúr SR a súdnictva,  počet prípadov zachytených zdravotníctve. 

Zameriavame sa aj na  vyuţívanie niektorých  procesných opatrení,  ktoré by mali prispievať 

k riešeniu prípadov NPŢ. Štruktúrne indikátory  sa vzťahujú na legislatívne zabezpečenie 

problematiky NPŢ, ako aj relevantné dokumenty, stratégie či programy v tejto oblasti. 

Kontextové indikátory zachytávajú zas širšie celospoločenské javy, ktoré môţu pôsobiť ako 

faktory výskytu NPŢ  alebo jeho pretrvávania.  

Správa má prispieť k vykresleniu celkového obrazu o NPŢ. V ţiadnom prípade však 

nepodáva úplný a celkový obraz o násilí páchanom na ţenách. Viaceré relevantné oblasti nie 

                                                 
11

 Holubová, 2009.  
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sú zmapované, najmä pre nedostatok úplných a spoľahlivých údajov. Správa sa opiera najmä 

o štatistické  a evidenčné údaje, ktorých informačná hodnota je však obmedzená a údaje 

vypovedajú skôr o smerovaní – trendoch (ak sú dostupné za viac rokov) ako o komplexnom 

rozsahu NPŢ a kaţdodenných problémoch ţien, zaţívajúcich či ohrozených násilím. Chýbajú 

poznatky o násilí páchanom na ţenách osobitných skupín ţien, ktoré si vyţadujú hĺbkové, 

kvalitatívne či etnografické šetrenia v osobitých prostrediach, kde sa násilie na ţenách pácha.  

Ide hlavne o rómske ţeny zo sociálne vylúčených spoločenstiev, staršie ţeny v dlhodobej 

starostlivosti či ţeny ţijúce na vidieku. Zachytenie týchto skupín vo vzorkách celoplošným 

výskumom je problematické a nutné je pouţitie inej formy skúmania.  

Tam kde je to moţné, dopĺňame   správu aj o tzv. „mäkké“ informácie získané z osobných 

rozhovorov a stretnutí s expertmi a expertkami z oblasti NPŢ,  či s kompetentnými 

pracovníčkami či pracovníkmi z jednotlivých rezortov. Správa obsahuje aj informácie z 

odborných seminárov a konferencií, či relevantnej odbornej literatúry, ktoré takisto pomáhajú 

vysvetliť viaceré trendy v identifikovaných prostredníctvom štatistických ukazovateľov.  

 

HLAVNÉ ZISTENIA 

Hlavnými referenčnými ukazovateľmi sú ukazovatele výsledkov, t. j. aký podiel z populácie 

ţien má skúsenosť s násilím v referenčnom období a femicída – vraţdy ţien zistené políciou: 

 zo ţien, ktoré mali v čase výskumu intímneho partnera, zaţilo  21,2% z jeho 

strany násilné správanie, zo strany bývalého partnera 27,9%. Podiel ţien 

s priamou skúsenosťou násilia zo strany súčasného alebo bývalého partnera  (t. j. 

zo strany aspoň jedného z nich) je 39,2% (meranie z roku 2008), 

 ročná prevalencia týrania, teda v priebehu 12 mesiacov, dosiahla v roku 2010 

u ţien 8,6 % a u muţov 5,2 %, v roku 2011 u ţien 6,8% a u muţov 1,7%, 

 ročná prevalencia sexuálneho násilia je stabilne okolo 1 – 2% a vzťahuje sa 

takmer výlučne na ţeny, 

 v roku 2010 bolo políciou registrovaných celkovo 89 skutkov vráţd, z toho 9 v štádiu 

prípravy a 26 v štádiu pokusu a 54 dokonaných. Z celkového počtu vráţd sa v 51 

prípadoch stal obeťou muţ, v 28 prípadoch ţena. Podiel vráţd ţien z celkového 

počtu vráţd bol 31,4%.    Vráţd  spáchaných intímnymi partnermi ţien bolo 
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v roku 2010 celkovo 8 (rovnako ako v roku 2009);  päť  registrovaných vráţd o 

spáchaných druţkami  muţov.  

Procesné ukazovatele vypovedajú o fungovaní inštitúcií/rezortov zodpovedných za 

predchádzaniu NPŢ, ochranu ţien pred násilím, stíhanie a potrestanie páchateľov. Vzhľadom 

na vysokú latenciu NPŢ ( 15-násobok zistenej kriminality) a nízku mieru oznamovania násilia 

obeťami (19%) vo všeobecnosti  platí, ţe čím viac evidovaných prípadov/obetí v danom 

systéme, tým je daný rezort efektívnejší.  Zdôrazňujeme, ţe počet evidovaných prípadov 

nie je ukazovateľom miery výskytu NPŢ. 

Zistenia z oblasti polície: 

 v roku 2010 bolo políciou registrovaných 716 skutkov násilnej kriminality a 16 

skutkov sexuálnej kriminality spáchanej intímnymi partnermi na ţenách; 

v porovnaní s rokom 2009 došlo k zníţeniu registrovanej kriminality medzi intímnymi 

partermi (pribliţne o 100); reálny rozsah týrania blízkej a zverenej osoby sa v roku 

2010 opäť zvyšoval, registrovaná kriminalita tohto druhu klesla, 

 ročne je na celom území SR vykonaných pribliţne 230 vykázaní. Vzhľadom na 

celkovú prevalenciu týrania  je tento počet nízky. Navyše z  celkového počtu 

vykázaní   podaných návrhov na predbeţné opatrenia bolo na celom území SR za 

celé obdobie platnosti novely iba 16,4% ( v roku 2009 to bolo 19,46% a v roku 2010 

ešte menej – 14,4%). Do nízkeho počtu predbeţných opatrení môţe intervenovať aj 

krátka doba vykázania  či nízka kvalita poučenia  ohrozených osôb o ich ďalších 

moţnostiach; navyše údaje z monitorovacej správy PPZ  nie sú nedostatočné, aby sme 

mohli zhodnotiť všetky pozitívne či negatívne efekty vykázania. 

Zistenia z oblasti prokuratúry: 

 medziročne došlo k zníţeniu odstíhaných osôb úmyselného ublíţenia na zdraví (- 

20), ale  k navýšeniu osôb za týranie (+ 10) a za nebezpečné vyhráţanie (+ 100) 

kde boli poškodené ţeny; tieto zistenia indikujú, ţe skôr ako týranie blízkej osoby, 

môţe byť NPŢ vykazované a postihované ako  nebezpečné vyhráţanie (niţšia sadzba);  

 oproti roku 2009 celkový počet nevybavených prípadov na prokuratúrach sa zníţil, 

poklesol počet trestnoprávnych prípadov vybavených do 2 – 6 mesiacov a mierne  sa 

zvýšil  počet prípadov vybavených nad 6 mesiacov, 

 zníţená rýchlosť konania je podľa  GE   spôsobená prieťahmi v dôsledku aj vysokej 

zaťaţenosť a rozpracovanosť vecí, poddimenzovaný personálny stav 

vyšetrovateľov a poverených príslušníkov Policajného zboru, 
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 podľa informácií prokuratúry sa v roku 2010 nekonalo ţiadne vzdelávanie špeciálne 

zamerané len na oblasť násilia páchaného na ţenách. 

Zistenia z oblasti súdnictva:  

 evidenčný systém MS umoţňuje vyčleniť odsúdených muţov za TČ spáchané na 

ţenách/dievčatách. V roku 2010 bolo odsúdených 14 muţov za vraţdu ţeny, v roku 

2009 to bolo 8, zvýšil sa aj počet odsúdených muţov za ublíţenie na zdraví ţien zo 

400 na 427; týranie blízkej a zverenej  osoby zaznamenalo  mierne zvýšenie zo 111 na 

118; pokles nastal v počte odsúdených muţov za nebezpečné vyhráţanie sa ţenám – 

zo 717 na 658; 

 vplyv alkoholu  bol zistený iba u 22,79% odsúdených muţov za násilie páchané na 

ţenách v roku 2010; viac ako  tri štvrtiny všetkých odsúdených muţov za trestné 

činy násilia páchaného na ţenách bolo triezvych, 

 v roku 2010 sa v porovnaní s rokom 2009 zvýšil podiel nepodmienečných trestov 

a zníţil sa podiel podmienečných, ktoré boli udelené  odsúdeným muţom za trestné 

činy násilia páchaného na ţenách. 

Zistenia z oblasti zdravotníctva: 

 V roku 2010 bolo celkovo v ambulanciách všeobecného lekárstva a LSPP (výjazdová 

aj ambulantná) vyšetrených celkovo 2 205 ţien s podozrením na ohrozenie násilím, 

psychiatrickú pomoc vyhľadalo 487 ţien, v gynekologických ambulanciách bolo 

vyšetrených  168 ţien s podozrením na ohrozenie násilím; 

 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k viac ako 50-percentnému níţeniu počtu 

vyšetrených ţien s podozrením na ohrozenie násilím vo všeobecných ambulanciách, 

k takmer 30-percentnému zníţeniu v psychiatrických ambulanciách a k 41-

percentnému zníţeniu  v gynekologických ambulanciách, 

 celkovo povaţujeme počet vyšetrených ţien vo všetkých typoch ambulancií za 

nízky za obe sledované obdobia  - rok  2010 aj 2009;  opierame sa pritom 

o prieskum rozsahu viktimácie ţien týraním, sexuálnym násilím a fyzickým 

napadnutím v rokoch 2009 a 2010,  ktoré sa v roku 2010 zvýšilo v porovnaní s rokom 

2009; ak by sme aj predpokladali, ţe nie všetky  ţeny potrebovali či vyhľadali 

lekársku pomoc, je dosť nepravdepodobné, aby medziročne došlo aţ k takému 

výraznému  zníţeniu; ak sú dané údaje spoľahlivé (t.j. k zníţeniu nedošlo zmenou 

vo výkazníctve), moţno konštatovať výrazné zníţenie fungovania systému 

pomoci ţenám v zdravotnom systéme.  
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Viac súhrnných zistení, vrátane odporúčaní uvádzame v poslednej kapitole. 

 

KEY FINDINGS 

The main reference indicators are the performance (outcomes) indicators, i.e. the proportion 

of female  population  which experienced violence in the reference period and femicide – the  

killing of women identified by police: 

 The lifelong prevalence of violence against women (VAW)  was  21.2% by current 

partner and  27.9% by former partner . The proportion of women with direct 

experience of violence by current or former partner (i.e. by at least one of them) was  

39.2% (data from 2008). 

 The annual prevalence of abuse (maltreatment), i.e. within 12 months, reached 8.6% 

in women and  5.2% in men in 2010. The highest rate from 2007. 

 The annual prevalence of sexual violence is consistently around 1 to 2% and applies 

almost exclusively to women. That means, that one in 50 women is raped or sexually 

assaulted  in period of  12 months. 

 In 2010, the police has registered a total of 89 acts of murder, of which 9 were in 

preparation and 26 in the attempted stage and 54 finished. Men were victims of 51 

cases of murder, women – victims in 28 cases of murder.  The proportion of killings 

of women was 31.4% of all murders. There were 8 registered femicides  – the killings 

of women by their intimate partners in 2010 ( the same number as in 2009). Also 5 

murders of men committed by their partner were registered by police. 

Process indicators refer to the functioning of institutions / departments responsible for 

prevention of VAW, protection of women, prosecution and punishment of perpetrators. 

Considering the  high latency and low VAW reporting  rate in general,  it means that the more 

recorded cases / victims  of VAW by the particular system, the higher efficiency of the 

institution. The number of registered cases is not an indicator of  VAW prevalence rate.  

Findings from the area of  police: 

 In 2010, 716 crime violent acts and 16 acts of sexual crime committed against women 

by  intimate partner were registered by the police. Compared to 2009, there is a 

reduction of register crime within intimate partners. While the real prevalence is 

increasing,  the number of registered crime is falling. 
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 Avery year, since the effectiveness of the act amendment, there are abound 230 

restriction orders. However, only 16,4% of them have been followed by the interim 

measure. Data and information  from the monitoring report submitted by the police are 

not sufficient to evaluate all the positive and negative aspects of the restriction order.  

Findings from the area of prosecutor´s office: 

  In comparison to 2009, there have been 20 persons fewer criminally prosecuted for 

intentional bodily harm, increase by 10 persons prosecuted for the maltreatment of kin 

person and increase by 100 persons prosecuted for dangerous threatening. All these 

cases the victim was a woman. These findings indicated that a lot of crime of VAW is 

recognized as a  dangerous threatening (lower sanctions, possibility to withdraw the 

file) 

 Reduced speed of the procedures, according to General Prosecution Office Report has 

occurred due to the high workload and undersized personnel authorized state 

investigators and police officers  

 According to the General Prosecution Office, in 2010, there has been held no special 

training focused  on violence against women. 

Findings from the area of justice: 

 The registration system of the Ministry of Justice provides the number of men 

sentenced for crime committed against women / girls. In 2010, 14 men were sentenced 

for the murder of women (8 in 2009); the number of men sentenced for assault of 

women increase  from 400 to 427; the number of men sentenced for maltreatment of 

kin  female person slightly increased from 111 to 118, but decrease in number of 

convicted men for dangerous threatening to women - from 717 to 658 person 

occurred. 

 The impact of alcohol was found in 22.79% of men convicted for violence against 

women in 2010. More than three quarters of all men convicted of crimes of violence 

against women were sober. 

Findings from the area of health system: 

 In 2010, a total number of women with the suspicion of being threaten by violence  

examined by general medicine departments was 2 205; 487 women sought psychiatric 

help; in gynaecological departments, 168 women in total were examined. 
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 Compared with the previous year, more than 50-percent mitigation of the number of 

women treated in general clinics, a nearly 30-percent reduction in psychiatric clinics,  

and  41-percent reduction in  gynaecological departments occurred. 

 The overall number of examined women with the suspicion of being threaten by 

violence is considered to be low,  both in 2009 and 2010, in consideration of the 

victimization rate increasing during the 2009 – 2010 period. Even if we assume that 

not all women need or seek medical examination, the annual significant reduction is 

extremely unlikely. If the data are reliable (i.e. there was no change in the reporting 

system) it can be stated that the functioning of the health system in provision of help 

to women surviving violence significantly failed.  

 

1. INDIKÁTORY VÝSLEDKOV  

 

1.1. MIERA PREVALENCIE NPŢ POČAS ŢIVOTA  ŢIEN 

V roku 2010 nebolo realizované na Slovensku ţiadne nove celoplošné meranie rozsahu násilia 

páchaného na ţenách počas ich celého ţivota. Ostatné meranie bolo realizované v roku 2008 

(IVPR/UNIFEM). Opätovne uvádzame dostupné údaje.  

Prevalencia násilia páchaného na ţenách počas ich celého ţivota: podiel z relevantnej 

populácie ţien, ktoré počas svojho ţivota mali/majú skúsenosť s násilným správaním zo 

strany súčasného partnera je 21,2 %, zo strany bývalého partnera 27,9%. Podiel ţien 

s priamou skúsenosťou násilia zo strany súčasného alebo bývalého partnera  (t. j. zo 

strany aspoň jedného z nich) je 39,2%.
2
  

Pozitívnou informáciou je, ţe  Agentúra Európskej únie pre základné práva (European Union  

Agency for Fundamental Rights, ďalej FRA) realizuje v rokoch 2011 - 2012 celoplošný 

výskum násilia páchaného na ţenách, vrátane Slovenska. Výskum sa realizuje  na základe 

nariadenia Európskeho parlamentu v rámci Štokholmského programu z roku 2009. Cieľom je 

                                                 
2
 Filadelfiová Jarmila, Bodnárová Bernardína, Holubová Barbora (2008): Reprezentatívny výskum výskytu  

a skúseností ţien s násilím páchanom na ţenách (VAW) na Slovensku, IVPR, Bratislava  
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získanie celoeurópskych komparatívnych údajov o násilí páchanom na ţenách za účelom 

formovania cielených  politicko- verejných opatrení.  

Výskum FRA bude realizovaný prostredníctvom face-to-face rozhovorov na pribliţne 40 000 

ţien  (1 500 na jednu krajinu) zo 27 členských štátov EÚ a z Chorvátska  o rozsahu,  

frekvencii a závaţnosti  NPŢ, ako aj o prístupe ţien k a skúsenosť s políciou,  k 

zdravotníckym sluţbám a podporným sluţbám pre obete. Opytovanie sa bude vzťahovať na 

skúseností ţien s fyzickým, sexuálnym a psychologickými násilím, obťaţovaním 

(harassment) a prenasledovaním (stalking)  zo strany súčasného, bývalého partnera, ako aj ne-

partnera.  V roku 2010 – 2011 sa realizoval pre-test štandardizovaných otázok ( vo Fínsku, 

Nemecku, Taliansku, Maďarsku, Španielsku a Poľsku) na overenie modulu zostaveného  

kľúčovými expertkami a expertmi  z radov praktičiek pracujúcich so ţenskými obeťami, 

vládnych expertov a expertiek, akademikov a akademičiek, ako aj  medzinárodných 

organizácií.  Prvé výsledky sa očakávajú v roku 2013.
3
  

Ďalší celoplošný výskum s potenciálom poskytnúť údaje o viktimácii  ţien fyzickým 

a sexuálnym násilím sa črtá spustením celoeurópskeho  výskumu Eurostatu o obetiach 

kriminality, na ktorého štandardizácii sa pracuje uţ niekoľko rokov. Širokospektrálny modul 

má obsahovať aj „nepovinné podmoduly“ o násilí zo strany partnera/rky (súčasného, 

minulého), ne-partnerov/riek, sexuálnom napadnutí a pod. V podmienkach Slovenska by išlo 

o 6 000 domácností. Prvý krát by sa mal zber údajov realizovať v roku 2013. 

1.2. MIERA PREVALENCIE NPŢ POČAS 12 MESIACOV 

 

V roku 2010 bol realizovaný opätovne Výskum obetí kriminality na Slovensku, 

zisťujúci rozsah viktimácie za posledných 12 mesiacov. Realizované boli uţ 4 vlny merania 

podľa rovnakej štandardizovanej metodiky.
4
 Pre predmet tejto správy sú relevantné zistenia 

o rozsahu fyzického napadnutia, sexuálneho násilia a týrania. Vzhľadom na dostupnosť 

predbeţných údajov aj za rok 2011, uvádzame ich pre porovnanie z predchádzajúcimi rokmi.
5
 

                                                 
3
 Viac informácií na  http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm  

4
 Výskum realizuje tím okolo doc. Holomka z Paneurópskej vysokej  školy práva. Celoplošný výskum bol 

finančné podporený z programovej štruktúry na prevenciu kriminality. Zber údajov bol realizovaný na pribliţne 

2 000 respondentoch/tkách na základe kvótneho výberu. Údaje boli zbierané Infostatom ( v predošlých rokoch 

Výskumným ústavom verejnej mienky pri ŠÚ SR, ktorý bol neskôr „inkorporovaný“  do Infostatu).  
5
 Z ber údajov v roku 2010 sa realizoval v auguste a sledovalo sa ním obdobie od 1.7. 2009 – 30.6. 2010 na 

vzorke 1911 respondentov/tiek vo veku 15+, v roku 2011 bol zber údajov realizovaný v septembri a sledoval 

obdobie od 1.9. 2010 do 31. 8. 2011 na vzorke 1938 respondentov/tiek vo veku 15+.  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
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Ročná prevalencia týrania, teda v priebehu 12 mesiacov, dosiahla v roku 2010 u ţien 8,6 

% a u muţov 5,2 % (sledované obdobie od 1.7. 2009 – 30.6. 2010).  Od roku 2007 mala 

ročná prevalencia stúpajúcu tendenciu u ţien aj u muţov. V roku 2011 celkový rozsah týrania 

v populácií klesá na 5%, u ţien  na 6,8%, u muţov  dokonca na 1,7% (sledované obdobie od 

09/2010 – 08/2011).
6
  

Podiel populácie podľa pohlavia so skúsenosťou týrania v priebehu jedného roka (v %) 

Rok merania Spolu Ţeny Muţi 

2007 4,3 6,1 2,3 

2009 5,3 8,0 2,0 

2010 7,0 8,6 5,2 

2011  5,0 6,8 1,7 

Znenie otázky: Stali ste sa v sledovanom období obeťou týrania (niekto Vás pravidelne bije, poniţuje, citovo vydiera alebo Vám odopiera 

stravu, hygienu, spánok, vystavuje Vás neúmernej fyzickej alebo psychickej záťaţi a pod.) 

Zdroj: Výskum obetí kriminality, Paneurópska vysoká škola 2007 - 2011 

Najčastejšími tyranmi ţien sú ich partneri či bývalí partneri. Týranie ţien zo strany partnera 

(bývalého či súčasného tvorilo v roku 2010 celkovo 57% a v roku 2011 celkovo 61,7%.) 

U muţov  tvorilo týranie zo strany súčasnej či bývalej partnerky v roku 2010 celkovo 37,5%. 

Druhými najčastejšími tyranmi ţien aj muţov sú ich rodičia (vlastní aj nevlastní), u muţov 

výraznejšie ako u ţien.  

Týranie  ţien a muţov podľa vzťahu k páchateľovi/ľke (v %)     

Vzťah páchateľa/ľky k obeti  týrania 
2010 2011 

Obeť ţena Obeť muţ Obeť ţena Obeť muţ  

Partner/partnerka vrátane bývalých 57 12 61,7 37,5 

Rodič 4 11 4,4 18,7 

Nevlastný rodič 3 4 4,4 6,2 

Syn/dcéra 10 3 8,8 6,2 

Nevlastný syn/dcéra 2 2 1,5 12,5 

Súrodenci  3 3 1,5 - 

Nevlastný súrodenec 2 2 1,5 - 

iný - - 7,57 - 

Poznámka: stĺpcové percentá môţu tvoriť viac ako 100% pre moţnosť označenia viacerých osôb ako páchateľov/ľky týrania. Ide o viaceré 

prípady spolupáchateľstva  partnera a dieťaťa, alebo vlastného a nevlastného rodiča 

Zdroj: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike 2007 - 2011, PanEurópska vysoká škola práva (predbeţné údaje) 

 

                                                 
6
 V absolútnych číslach išlo o 68 týraných ţien a 16 prípadov týrania muţov.  Celoplošné zisťovanie  rozsahu 

týrania prináša iba nízke  počty týraných osôb, pretoţe v celkovej populácií predsa len ide o relatívne výnimočné 

javy. Navyše je  miera viktimácie závislá aj od subjektívneho posúdenia, či daný respondent či respondentka  

svoju skúsenosť vnímajú ako týranie a označia tak v dopytovaní. Predmetný viktimačný výskum je však jediným 

zdrojom údajov o danom druhu viktimácie.  
7
 Išlo o svokra, svokru, nevestu, spolubývajúcu, priateľka  či išlo o priateľku ako kamarátku či priateľku v roly 

partnerky nebolo moţné zistiť) (údaje prezentované na seminári v decembri 2011) 



13 

 

Políciu kontaktovala iba necelá pätina obetí týraných ţien a muţov - 19%. Najčastejšími 

dôvodmi kontaktovania bola potreba pomoci (70,8%) a snaha zabrániť opakovaniu (50%). 

Tretina obetí kontaktovala políciu z dôvodu ţelania, ţe páchateľ/ka bude potrestaný/á 

(Výskum obetí kriminality 2010). Dôvody neoznámenia týrania polície sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke.  

Dôvody  neohlásenia týrania polície (v %, 2010) 

 

Zdroj: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike 2010, PanEurópska vysoká škola práva (predbeţné údaje) 

 

Zisťovanie ďalších okolností týrania v roku 2011 prinieslo poznanie, ţe z obetí (ţien aj 

muţov), ktoré  kontaktovali políciu, bolo  spokojných 47% . Zvyšok obetí týrania  bolo  s 

prácou polície nespokojných, pretoţe „neurobili dosť pre vyšetrenie prípadu“ (41,2%), 

„neprejavili záujem/ nedostatočne informovali obeť“ (11,7%), neochránili ho/ju pred 

páchateľov (11,7%), alebo „prišli neskoro“ (5,9%). Na neslušné či nešetrné zaobchádzanie zo 

strany polície sa nesťaţovala ţiadna obeť týrania (Výskum obetí kriminality v SR, 2011, 

informácie z odborného seminára z výsledkoch výskumu). Záujem okolia a snaha pomôcť 

obeti týrania (ţene či muţovi), ako aj reakciu obete týrania na ponúknutú pomoc popisujú 

nasledujúce grafy.  

 

Zdroj: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike 2011, PanEurópska vysoká škola práva (predbeţné údaje) 
  

Čin nebol oznámený z dôvodu:  % 

Polícia by s prípadom nič neurobila 39 

Strach z pomsty páchateľa  37 

Obeť si problém s páchateľom vyriešila sama 34 

Strach z nešetrného vypočúvania  16 
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Zdroj: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike 2011, PanEurópska vysoká škola práva (predbeţné údaje) 

  

 

Ročná prevalencia sexuálneho násilia (znásilnení a sexuálnych zneuţívaní) bola počas 

doterajších štyroch vĺn Výskumu obetí kriminality na Slovensku pomerne stabilná 

a kaţdoročne   na úrovní 1 – 2%  populácie 15+, takmer výlučne u ţien. V realite to 

predstavuje pribliţne kaţdú 50 ţenu z populácie 15 a viac ročných, ktorá bola  počas  obdobia 

12 mesiacov znásilnená  či sexuálne napadnutá.  Mieru závaţnosti sexuálneho násilia  na 

ţenách nie je moţné z daného výskumu zistiť. Otázka neobsahovala taxatívne vymenovanie 

sexuálne násilných útokov, ale len znásilnenie či sexuálne napadnutie. Záleţalo na 

subjektívnom posúdení respondentky či respondenta, či označila danú skúsenosť za sexuálne 

napadnutie či znásilnenie. Z výskumných poznatkov však moţno usudzovať, ţe ţeny na 

Slovensku označujú za sexuálne napadnutie skôr závaţnejšie útoky (napr. znásilnenie a jeho 

pokus,  zvalenie na zem, vynucovanie si sexu, nedobrovoľné obchytkávanie), ako „menej 

závaţné“ sexuálne obťaţovanie vo forme sexuálnych naráţok a pod. moţno teda 

predpokladať, ţe 1 – 2% ţien 15 a viac ročných skutočne počas ostatných 12 mesiacov malo 

skúsenosť so sexuálnym násilím. Ostatné meranie sledujúce referenčné obdobie od septembra 

2010 do konca augusta 2011 potvrdzuje 2,14% podiel ţien z populácie ţien 15 a viac ročných, 

ktoré sa stali obeťou  aspoň jedného skutku sexuálneho násilia, resp. znásilnia.   
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Uveďte, prosím, či ste sa v sledovanom období stali obeťou sexuálneho násilia, príp. 

znásilnenia ( referenčné obdobie od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011) 

 Frequency Muţi Ţeny 

Valid  áno, raz 18 2 16 

   áno, dvakrát 5 0 5 

   nie 1871 911 960 

   neviem, nepamätám sa 4 3 1 

  Missing 40 21 19 

  Total 1938 937 1001  

Zdroj: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike 2011, PanEurópska vysoká škola práva (predbeţné údaje) 

 

Podľa vzťahu páchateľa k obeti sexuálneho násilia išlo v prevaţnej miere o známych 

páchateľov (obeť páchateľa pozná). Neznámy páchatelia tvoria necelých 35 percent. Zo 

známych tvoria pomerne  vysoký podiel páchateľov  kolegovia (17,4%)  a priatelia (13%). 

Vzťah páchateľa k obeti sexuálneho násilia (v %, rok 2011) 

 percentá 

Neznámy páchateľ 34,8 

Známy z videnia 8,7 

Z okruhu známych 4,3 

Z okruhu priateľov 13 

Z okruhu kolegov 17,4 

Z okruhu spoluţiakov 4,3 

Partner/partnerka 8,7 

Z blízkej alebo vzdialenej rodiny  8,7 

Zdroj: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike 2011, PanEurópska vysoká škola práva (predbeţné údaje) 

 

Celkovo aţ 74% obetí sexuálneho násilia  v roku 2011  nekontaktovalo políciu, 26% áno ( 

roku 2010 to bolo 67 čo nekontaktovalo) . Dôvodmi ohlásenia viktimácie sexuálnym násilím 

bolo   potrestanie páchateľa (21,7%), snaha zabrániť opakovaniu (17,4%) a potreba pomoci  

(8,7%). Pri dôvodoch neohlásenia sexuálneho útoku polícii výrazne prevláda  „obava 

z pomsty páchateľa“ (39,1%), „polícia by s tým nič neurobila“ (30,4%) a „obavy z nešetrného 

vypočúvania“ (26,1%) (Výskum obetí kriminality v SR, 2011, informácie z odborného 

seminára o výsledkoch výskumu)  

Obeťou fyzického napadnutia sa stávajú častejšie muţi ako ţeny, hoci ani podiel ţien    

kaţdoročne fyzicky napadnutých ţien nie je zanedbateľný.  V sledovanom období sa stalo 
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obeťou aspoň jedného fyzického útoku 9,39%  muţov a 5, 29% ţien vo vekovej kategórií 15 

a viac ročných.  

Uveďte, prosím, či ste boli v sledovanom období bez vlastného zavinenia fyzicky 

napadnutí (napr. dostali ste úder nohou, rukou, nejakým predmetom, ranu noţom, boli 

ste sotení na zem, zbití alebo ohrozovaní strelnou zbraňou) ( referenčné obdobie od 1. 

septembra 2010 do 31. augusta 2011). 

 Frequency Muţi Ţeny 

Valid  áno, raz 104 68 36 

   áno, dvakrát 21 13 8 

   áno, trikrát 2 2 0 

   áno, viac ako trikrát 11 3 8 

   nie, nebol/a som 1759 829 930 

   neviem, nepamätám sa 17 10 7 

  Missing 24 12 12 

  Total 1938 937 1001 

Zdroj: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike 2011, PanEurópska vysoká škola práva (predbeţné údaje) 

 

 

1.3. FEMICÍDA – VRAŢDY ŢIEN  

Za smerodajné pre zistenie femicídy budeme povaţovať údaje registrovanej kriminality 

políciou. Opierame sa o údaje o obetiach  trestného skutku vraţdy  za obdobie od 1.1. – 31.12. 

2010 poskytnuté ministerstvom vnútra SR. 

Evidovaný počet trestných skutkov vraţdy v roku 2010 

  

Celkom 

zistené Objasnené 

t.j. 

% 

OBEŤ  

MUŢ 

- 

objasnené 

- t.j. 

% 

OBEŤ  

ŢENA 

- 

objasnené 

- t.j. 

% 

vraţdy - úkladné (§ 144)                 12 3 25 9 1 11,11 3 2 66,67 

vraţdy - lúpeţné (§ 145)                 4 3 75 2 1 50 1 1 100 

vraţdy - sexuálne (§ 145)                        0         0         0 

vraţdy - mot. osobnými vzťahmi           30 29 96,67 15 14 93,33 15 15 100 

vraţdy - motiv. podnikateľskými vzťahmi  3 3 100 2 2 100         0 

vraţdy - novonarodeného dieťaťa                  0         0         0 

vraţdy - ostatné (§ 145)                 39 26 66,67 23 16 69,57 11 8 72,73 

vraţdy s rasovým motívom(§145)                   0         0         0 

vraţdy na objednávku (§ 145)             1     0         0 1     0 

SPOLU 89 64 

 

51 34 

 

28 26 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, štatistika kriminality 2010 
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V roku 2010 bolo registrovaných celkovo 89 vráţd, z toho 9 v štádiu prípravy a 26 v štádiu 

pokusu a 54 dokonaných. Z celkového počtu vráţd sa v 51 prípadoch stal obeťou muţ, 

v 28 prípadoch ţena. Podiel vráţd ţien z celkového počtu vráţd bol 31,4%.   

Hlavné ukazovatele femicídy v rokoch 2009 a 2010 

 2009 2010 

Počet zistených skutkov vráţd – obete ţeny 32 28 

Index femicídy (% zo všetkých zistených skutkov vráţd v danom roku ) 41% 31,4% 

Index femicídy intímnym partnerom (% zo všetkých vráţd ţien) 25% 28,6% 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR 

Z údajov polície však nie je moţné zistiť, koľko vráţd ţien bolo vykonaných muţmi a koľko 

ţenami, podobne ani koľko vráţd muţov bolo vykonaných muţmi a koľko ţenami. Dané 

kombinácie sa dajú vysledovať len pri niektorých blízkych vzťahoch (viď niţšie).  

Osobitne nás zaujímajú vraţdy motivované osobnými vzťahmi. V roku 2010 bolo spáchaných 

takýchto vráţd celkovo 30 (33% zo všetkých vráţd), v 15 bola obeťou ţena a v 15 obeťou 

muţ. Objasnenosť takýchto vráţd je takmer 100%.   V roku 2010 nebola registrovaná ani 

jedna vraţda so sexuálnym motívom. 

Sledovali sme počet vráţd ţien a muţov zo strany ich intímnych partnerov a partneriek. Zo 

strany manţela boli registrované 4 vraţdy a zo strany druha 4 vraţdy na ţenách. Celkovo bolo 

teda zo strany intímneho partnera registrovaných 8  skutkov vráţd na ţenách. Zo strany 

manţeliek na svojich manţeloch ani jedna, zo strany druţiek na ich druhoch 5 vráţd.  Vraţdy 

ţien intímnymi partnermi boli registrované takmer vo všetkých krajoch (okrem 

Bratislavského a Trnavského, v Nitrianskom  a Košickom však  po dve).  

Počet skutkov vráţd ţien  ich intímnymi partnermi v roku  2009 a 2010 

 2009 2010 

Vraţda úkladná (§144),  

Vraţdy motivované osobnými vzťahmi, ostatné vraţdy (§145) 

7 4 

1 4 

Spolu 8 8 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, štatistika kriminality 2009 – 2010   

V súvislosti s femicídou a celkovým počtom zistených, t. j. registrovaných počtov vráţd  

políciou však treba uviesť ďalšie informácie, ktoré môţu počet zavraţdených ţien významne 

ovplyvniť. Polícia kaţdoročne eviduje hľadané  a nezvestné  osoby. V roku 2010 registrovala 



18 

 

celkovo 6 507 hľadaných a nezvestných osôb. Ročný počet registrovaných počet vráţd/zabití  

ţien aj muţov môţe byť teda  výrazne ovplyvnený vysokou latenciou tohto trestného skutku. 

Známe sú prípady vráţd ţien (aj muţov), ktoré boli odhalené aţ po rokoch. Príkladom môţe 

byť prípad dvoch mladých ţien - Lucie Uchnárovej zo Sniny (21) a Eleny Gudjakovej (30) z 

Oravského Veselého, zavraţdených Matejom Čurkom („kanibalom z Kysaku“). Obe ţeny 

boli niekoľko mesiacov nezvestné, ich telá sa našli v roku 2010. V súčasnosti sa preverujú 

prípady nezvestných či zavraţdených ţien v Taliansku, ktoré vykazujú podobné znaky.  

 

2. INDIKÁTORY PROCESOV 

 

2.1. INDIKÁTORY V  PÔSOBNOSTI POLÍCIE  

  

Údaje o registrovanej kriminalite, práci a vzdelávaní polície, ako aj personálneho 

zabezpečenia v oblasti NPŢ sú vnímané ako ukazovatele nastavených procesov – teda 

fungovania inštitúcie, ktorá má  ochranu ţien pred násilím, odhaľovanie  a vyšetrovanie 

prípadov NPŢ a  prevenciu NPŢ priamo v kompetencii. Počet registrovaných prípadov NPŢ 

treba potom vidieť v súvislosti s výsledkovými indikátormi reálnej prevalencie týrania 

a sexuálneho násilia na ţenách.  Odhad latencie v prípade týrania a týrania zverenej osoby 

hovorí o 15-násobku a v prípade znásilnenia a sexuálneho násilia o 10-násobku registrovanej 

kriminality.
8
 V ţiadnom prípade nie sú údaje o registrovanej kriminalite údajmi o rozsahu 

násilia páchaného na ţenách, ale  ukazovateľmi fungovania  a efektivity polície v plnení ich 

funkcií v oblasti NPŢ. 

2.1.1. NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŢENÁCH INTÍMNYM PARTNEROM A INÝMI 

BLÍZKYMI OSOBAMI  

V roku 2010 bolo políciou registrovaných 716 skutkov násilnej kriminality a 16 skutkov 

sexuálnej kriminality spáchanej intímnymi partnermi na ţenách. V prípade sexuálnych 

skutkov ide takmer výlučne o znásilnenia manţeliek/druţiek. Manţelky/druţky spáchali voči 

                                                 
8
 Holomek, 2010: 186 
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svojím intímnym partnerom 79  násilných skutkov a 1 sexuálny. Zo všetkých registrovaných 

násilných a sexuálnych skutkov v intímnych vzťahoch tvorí partnerské násilie na ţenách 90, 

1% a partnerské násilie na muţoch 9,9% . 

V porovnaní s rokom 2009 došlo k zníţeniu registrovanej kriminality medzi intímnymi 

partermi takmer vo všetkých parametroch (výnimku tvorí počet násilnej kriminality 

spáchaných druţkami na muţoch, kde došlo k takmer dvojnásobnému zvýšeniu).  

Násilná  a mravnostná registrovaná kriminalita páchaná  intímnymi partnermi/kami  

(počet skutkov, 2009 a 2010) 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistika  kriminality  v roku 2009 a 2010 

Celkovo sa zníţil aj počet registrovanej násilnej a mravnostnej kriminality páchanej blízkymi 

a zverenými osobami (bez určenia pohlavia obetí či páchateľov). V roku 2010 bolo 

registrovaných dokopy  1 371 skutkov, čo bolo v porovnaní s rokom 2009 o takmer 700 

menej. V porovnaní s reálnym rozsahom  relatívne ekvivalentného týrania,   tak ako bolo 

zisťované vo výskume obetí kriminality ( v roku 2009 bolo celkovo týraných 5,3% 

obyvateľstva – 8%  ţien a 2% muţov, v roku 2010 došlo k zvýšeniu na 7% celkovej 

populácie, z toho 8,6% ţien a 5,2% muţov), je to paradox.  Potvrdzuje to uţ dlhodobo známu 

tézu, ţe reálny rozsah týrania blízkej a zverenej osoby sa zvyšuje, registrovaná 

kriminalita tohto druhu však klesá. Členenie podľa pohlavia obetí a páchateľov (kríţové 

prepojenie), okrem intímnych partnerov a partneriek, v štatistickom evidenčnom systéme 

polície nie je moţné (resp. vyţaduje si neštandardné spracovanie a výstup). 

Násilný skutok 

spáchaný: 

2009 2010 

Násilná 

kriminalita 

Mravnostná/sexuálna 

kriminalita 

Násilná 

kriminalita 

Mravnostná/sexuálna 

kriminalita 

Manţelom 701 18 582 12 

Druhom 146 5 134 4 

SPOLU 847 23 716 16 

Manţelkou 69 - 45 - 

Druţkou 19 1 34 1 

SPOLU 88 1 79 1 
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Násilná a mravnostná registrovaná kriminalita páchaná blízkymi a zverenými osobami
9
  

(počet obetí, 2009 a 2010) 

 2009 2010 

Násilná kriminalita 2 013 1332 

Mravnostná/sexuálna kriminalita  50 39 

SPOLU 2 063 1 371 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistika  kriminality  v roku 2009 a 2010 

Bliţší pohľad na násilnú a mravnostnú  evidovanú kriminalitu podľa vzťahu páchateľa/ky 

k obeti ukazuje, ţe  uvádzanie tzv. „domáceho násilia“ iba na základe § 208 trestného zákona, 

t. j. týrania blízkej a zverenej osoby nie je presné ani korektné. Napríklad najviac  násilných 

skutkov spáchaných manţelmi na ţenách sa ukrýva pod nebezpečným vyhráţaním (§ 360) –  

registrovaných aţ 390 trestných skutkov, ale aj úmyselnom ublíţení na zdrví   - 74 skutkov 

spáchaných manţelmi na svojich manţelkách.   V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo 

v roku 2010 k zníţeniu počtu registrovaných skutkov podľa všetkých relevantných 

paragrafov. 

Zo štatistických údajov evidovanej kriminality nie je moţné zistiť, prečo je  napríklad násilie 

páchané na ţenách ich manţelmi  evidované  pod rôznymi paragrafmi. Neoficiálne informácie 

však naznačujú, ţe vo viacerých okresoch sa vyskytli prípady, keď polícia odporučila ţene 

hľadajúcej pomoc, aby podala podnet  na manţela nie podľa § 208 – týrania blízkej a zverenej 

osoby, ale napr. podľa § 360 – nebezpečné vyhráţanie. V prípade § 208 ţena nemôţe vziať 

podnet späť, zatiaľ čo v prípadoch § 360  a iných áno. Takéto odporúčanie polície sa teda 

údajne deje v „dobrom úmysle“ pre prípad, ţe by si to ţena rozmyslela, napr. z dôvodu „ţe by  

nemala z čoho ţiť“  a podnet by chcela vziať späť.
10

  Navyše sadza v prípade  odsúdenia za 

nebezpečné vyhráţanie odňatím slobody  je  6 mesiacov aţ 3 roky, zatiaľ čo podľa § 208  

môţe byť sadzba 7 – 15 rokov. Nemoţnosť vziať podnet na týranie späť tak  môţe 

spôsobovať prekvalifikovávanie  týrania na iné trestné činy s niţšou trestnou sadzbou.  Na 

druhej strane však treba vidieť aj nedostatočnú následnú sociálnu a ekonomickú  ochranu 

ţien, ktoré v snahe vymaniť sa z násilného vzťahu sa môţu samy a aj so svojimi deťmi dostať 

do existenčných problémov. 

                                                 
9
 Medzi blízke a zverené osoby patria kategórie  príbuzenského vzťahu vedené  políciou : manţel/ka, 

druh/druţka, rodič, brat, sestra, starý rodič, vnúča, pestún, dieťa v pest. starostlivosti, opatrovník, dieťa 

v opatere. 
10

 Na základe  skúseností  neziskovej organizácie Aliancie ţien  v rámci pomoci poskytovanej ţenám zaţívajúcich násilie.  
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v roku 2010 k zníţeniu počtu registrovaných 

skutkov podľa všetkých relevantných paragrafov. V roku 2009 bolo zaregistrovaných políciou 

135 znásilnení ţien (z toho 19 intímnym partnerom) v roku 2010 to bolo celkovo 116 znásilní 

(z toho 14 intímnym partnerom). Pokles nastal aj v prípade týrania zo strany intímneho 

partnera (§ 28) – zo 116 na 95 skutkov, ublíţenie na zdraví partnerom (§ 155-8) zo 123 na 95 

skutkov.
11

 

Obete násilnej a mravnostnej registrovanej kriminality podľa pohlavia a blízkeho 

vzťahu

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra, SR, Štatistika kriminality 2010  

 

2.1.2. VYUŢÍVANIE A EFEKTIVITA VYKÁZANIA  NÁSILNEJ OSOBY  

Sledovali sme uplatňovanie ustanovenia o vykázaní zo spoločného obydlia podľa § 27a 

zákona o Policajnom zbore, ktorý mal výrazne napomôcť odhaľovaniu ale aj prevencii násilia 

páchaného na ţenách, hlavne zo strany intímneho partnera či iných blízkych osôb.  

                                                 
11 Na základe porovnania údajov  štatisticky kriminality z roku 2009  (Holubová, 2010,: 17) 



22 

 

Počas jedného roka sa   na celom území SR vykoná do  230 vykázaní, z toho takmer 98% je 

muţov. Najčastejším vzťahom medzi vykázanou a ohrozovanou osobou je vzťah partnerský 

(manţelský či druh/druţka, súčasný či bývalý) tvoriaci 76 – 81 % zo všetkých vykázaní.  

Vývoj počtu vykázaní podľa pohlavia a najčastejšieho vzťahu vykázanej osoby 

k ohrozenej osobe  

Obdobie 
Počet 

vykázaní 

Pohlavie vykázanej 

osoby 
Vzťah vykázanej osoby k obeti: súčasný a bývalý 

partner/ka (ţeny aj muţi) 
Muţ Ţena 

2008 (od 15. – 

31. 12)  
10 10 - 7 

2009 226 221 5 183 

2010 228 223 5 174 

2011 (I. polrok) 122 - - - 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru  

Ohrozená osoba má podľa ustanovenia lehotu 48 hodín plynúcu počas pracovných dní  na 

podanie návrhu na predbeţné opatrenie (PO), t. j. predĺţenie  vykázania príslušným súdom. 

Počas tejto lehoty sa má ohrozená osoba rozhodnúť na základe kvalifikovaných informácií 

podaných políciou či inými  pomáhajúcimi profesiami o ďalšom riešení prípadu násilia, napr. 

podanie podnetu na spáchanie trestného činu a pod. Z dostupných údajov nie je zrejmé, ako sa 

daný prípad  ďalej riešil.   Z celkového počtu vykázaní však  podaných návrhov na 

predbeţné opatrenia bolo na celom území SR za celé obdobie platnosti novely iba 16,4% 

( v roku 2009 to bolo 19,46% a v roku 2010 ešte menej – 14,4%). Z podaných návrhov bolo  

vyhovených 63,6% v roku 2009 a 81,8% v roku 2010.   

Efektivita vykázania vzhľadom na počet  návrhov na predbeţné opatrenie  

Obdobie 
Počet 

vykázaní 

Počet 

návrhov na 

predbeţné 

opatrenie 

Podiel 

návrhov na 

PO zo 

všetkých 

vykázaní 

Počet vydaných 

predbeţných 

opatrení 

Podiel vydaných 

PO zo všetkých 

návrhov 

Počet 

sťaţností 

2009 226 44 19,46 % 28 63,6 % 1 

2010 228 33 14,4 % 27  81,8 % 1 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru   

Z regionálneho hľadiska čo do počtu vykázaní  si najlepšie počítala polícia v nitrianskom (109 

vykázaní) a prešovskom kraji (81 vykázaní). Počet  vykázaní treba však dať do súvisu 

s počtom obyvateľstva v danom regióne či mierou reálnej prevalencie NPŢ či domáceho 

násilia aby mohol byť počet vykázaní povaţovaný za adekvátny. Vo všetkých regiónoch  je 

však počet návrhov na PO veľmi nízky a v priemere dosiahol za celé obdobie platnosti novely 

iba 18,41%. V porovnaní sa rokom 2009 sa počet návrhov na PO zníţil takmer vo všetkých 

krajoch. Paradoxom je, ţe v krajoch s najvyšším počtom vykázaní tvorí podiel návrhov na PO 
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najniţší podiel. V nitrianskom kraji iba 9,2% a v prešovskom kraji dokonca iba 8,6%.  

Najvyšší je v bratislavskom a košickom kraji ( viac ako 26%). Moţné vysvetlenia  nízkeho 

počtu návrhov na PO podávame niţšie.  

Efektivita vykázania vzhľadom na počet návrhov na PO z regionálneho hľadiska (2008 

– 2010) 

 

Počet vykázaní Počet návrhov na PO % podaných 

návrhov na PO 

z počtu vykázaní 2008 2009 2010 SPOLU 2008 2009 2010 SPOLU 

BA 3 38 24 65 
 

12 5 17 26,2 

TT 3 22 25 50 2 4 2 8 16,0 

NR 0 49 60 109 
 

7 3 10 9,2 

TN 2 11 12 25 
 

1 5 6 24,0 

ZA 2 22 16 40 
 

7 2 9 22,5 

BB 0 24 11 35 
 

3 2 5 14,3 

PO 2 38 41 81 
 

3 4 7 8,6 

KE 0 25 39 64 
 

7 10 17 26,6 

SPOLU 12 229 228 469 
 

44 33 77 16,4 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru 

Nízky počet návrhov na PO však môţe znamenať, ţe lehota na rozhodovanie ohrozenej osoby 

môţe byť krátka. Mimovládne organizácie upozorňujú na to, ţe častokrát môţe ísť o dobu, 

počas ktorej sa ohrozená osoba nestihne vrátiť ani z nemocnice.  Navyše v prípadoch 

dlhoročného týrania, kde sa vytvoril vzťah závislosti na páchateľovi,  nie je moţné aby sa 

ohrozená osoba rozhodla do dvoch dní.  

Pri vykázaní (ani pri iných zásahoch polície) sa podľa našich informácií ešte nepouţíva 

celoplošne jednotná a kvalitná  metóda na identifikáciu násilia. Nízky počet podaných 

návrhov na PO tieţ znamená, ţe násilná osoba sa po uplynutí lehoty vrátila domov a nie je 

známe, ako sa jej správanie vyvíjalo ďalej. Predpoklad, ţe ak ohrozená osoba uţ viac 

nekontaktovala policajtov, tak nástroj vykázania splnil svoju preventívnu úlohu je nesprávny. 

Násilník mohol svoje útoky len ešte viac utajiť či  ohrozovanú osobu ešte viac izolovať 

a zvýšiť svoju kontrolu.  

Do nízkeho počtu podaných návrhov na PO môţe intervenovať aj súdny poplatok vo výške 30 

€ ako povinnosť pre navrhovateľa,  t. j. ohrozenú osobu. Pre mnohé obete domáceho násilia 

môţe byť  poplatok ekonomicky neúnosný, resp. len ďalšou zámienkou ohrozovania obete 
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násilníkom za výdavok zo spoločného rodinného rozpočtu.
12

  Navyše nemáme informácie 

o tom, či poučenie  o moţnosti podania návrhu na PO a poskytované informácie 

o organizáciách poskytujúcich pomoc sú poskytované v takej miere a kvalite, aby boli pre 

ohrozenú osobu skutočne zrozumiteľné a vyuţiteľné. Nevieme, koľko ohrozených osôb 

vyuţilo informácie a kontaktovalo pomáhajúce  organizácie a aká ďalšia pomoc im bola 

poskytnutá. Ani existencia dobre fungujúcej organizácie v regióne nemusí byť ešte zárukou, 

ţe ohrozenej osobe nebola pomoc odmietnutá, napr. z dôvodu nízkej kapacity organizácie. 

Údaje z monitorovacej správy PPZ sú nedostatočné, aby sme mohli zhodnotiť všetky 

pozitívne či negatívne efekty vykázania.  

Z monitorovacej správy krajských riaditeľstiev PZ boli hodnotené pozitíva a negatíva 

vykázania: 

 medzi pozitíva patrí „dobrý ohlas“ zo strany poškodených osôb na zásah polície 

 medzi negatívami sa objavili  obavy o vykázanú osobu (ohrozenie zo zamrznutia, 

nedostatok financií na náhradné ubytovanie, vzdialenosť útulku, obava z páchania 

ďalšej trestnej činnosti, problém čo s maloletým vykázaným, nerešpektovanie 

prezumpcie neviny); objavili sa aj názory o „zbytočnosti vykázania“, keď je moţnosť 

vzatia do väzby a pod. 
13

  

 medzi návrhmi sa objavila moţnosť poskytovať vopred pripravené tlačivo na PO pre 

urýchlenie konania   

Pozrime sa teraz bliţšie na rok 2010. V roku 2010 bolo v rámci Slovenskej republiky 

príslušníkmi Policajného zboru realizovaných celkom 228 prípadov vykázania osoby zo 

spoločného obydlia podľa § 27a zákona o Policajnom zbore, z čoho bolo vykázaných 223 

muţov a 5 ţien.  Policajnými útvarmi v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného 

zboru   (ďalej len „ KR PZ“) v Bratislave realizovaných 24 prípadov vykázania zo spoločného 

                                                 
12

  Viac o pozitívach a negatívach   uplatňovania prostriedku  vykázania je moţné nájsť v Monitorovacej správe 

(sledované obdobie do marca 2010), dostupné na: 

http://www.gender.gov.sk/get_file.php?sID=ba3027bb2c33e81b6252a3f694da18ee&SMC=1&id=840  
13

Podľa ods. 6. §27a  policajt či policajtka je: „povinný poučiť ohrozenú osobu o moţnosti podať návrh na 

vydanie predbeţného opatrenia podľa osobitného predpisu 11be) a podľa moţnosti poskytnúť jej v písomnej 

forme informácie o organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane informácií o sluţbách nimi poskytovaných a 

poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.“ Zavádzanie a preškoľovanie 

novely bolo sprevádzané rozkazom prezidenta P Z č.95/2008. Prílohy k tomuto rozkazu tvoria o.i. zoznam 

organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia ako aj poučenie ohrozenej osoby pri uplatňovaní 

oprávnenia vykázať zo spoločného obydlia podľa § 27a zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o PZ v znení zákona 

č.491/2008 Z. z.  

 

 

http://www.gender.gov.sk/get_file.php?sID=ba3027bb2c33e81b6252a3f694da18ee&SMC=1&id=840
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obydlia, v pôsobnosti KR PZ v Trnave 25 prípadov, v pôsobnosti KR PZ v Nitre 60 prípadov, 

v pôsobnosti KR PZ v Trenčíne 12 prípadov, v pôsobnosti KR PZ v Ţiline 16 prípadov, 

v pôsobnosti KR PZ v Banskej Bystrici 11 prípadov, v pôsobnosti KR PZ v Prešove 41 

prípadov a v pôsobnosti KR PZ v Košiciach 39 prípadov.  

Údaje o počte prípadov vykázania zo spoločného obydlia podľa krajov, pohlavia a 

vzťahu vykázanej osoby k ohrozenej osobe  (2010)  

Zdroj: Prezídium Policajného zboru  

Počet návrhov na predbeţné opatrenie a počet vydaných predbeţných opatrení podľa 

krajov ( v roku 2010)              

Zdroj: Prezídium Policajného zboru  

Z celkového počtu prípadov vykázania zo spoločného obydlia podľa § 27a zákona 

o Policajnom zbore za rok 2010 v rámci Slovenskej republiky bolo podaných na príslušný súd 

spolu 33 návrhov ohrozenej osoby na vydanie predbeţného opatrenia podľa § 76 ods.1 písm. 

g) Občianskeho súdneho poriadku, čo predstavuje 14,5 % z celkového počtu prípadov. Súdy 

týmto návrhom vyhoveli v 27-prípadoch, čo predstavuje 82 % z celkového počtu podaných 

návrhov.   

 SR BA TT NR TN ZA BB PO KE 

počet prípadov vykázania osoby zo spoločného 

obydlia  

 

228 

 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

60 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

41 

 

 

39 

počet vykázaných muţov a počet vykázaných 

ţien 
223/5 24/0 25/0 58/2 12/0 16/0 11/0 40/1 37/2 

počet vykázaní podľa vzťahu vykázanej osoby 

k ohrozenej osobe: 

    -   manţelský  

    -   druh – druţka               

    -   dieťa – rodič   

    - rozvedený manţel, bývalý    druh 

     -  súrodenecký 

     -  zať/svokra, zať svokor 

     -  spolubývajúci 

     -  iné (nájomník) 

     -  vnuk – starý rodič 

 

 

128 

31 

41 

15 

6 

0 

0 

3 

4 

 

 

16 

0 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

 

 

12 

3 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

 

 

27 

14 

11 

1 

1 

0 

0 

3 

3 

 

 

7 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

13 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

26 

4 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

18 

7 

11 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

 SR BA TT NR TN ZA BB PO KE 

počet návrhov ohrozenej osoby 

príslušnému súdu na vydanie 

predbeţného opatrenia podľa § 76 ods. 1 

písm. g) Občianskeho súdneho poriadku  

 

 

33 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

10 

počet súdmi vydaných predbeţných 

opatrení podľa § 76 ods. 1 písm. g) 

Občianskeho súdneho poriadku 
27 5 2 2 5 2 2 4 5 
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Počet sťaţností podaných proti vykázaniu a spôsob ich vybavenia v roku 2010 

 SR BA TT NR TN ZA BB PO KE 

počet sťaţností podaných proti vykázaniu 

zo spoločného obydlia/      z toho 

vyhovených 

 

1/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

1/0 

 

 

0/0 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru  

Na základe skúseností mimovládneho sektora, polícia pri vykázaní chybuje v tom, ţe netrvá 

na  vyţiadaní adresy, kde sa bude vykázaná osoba zdrţiavať, hoci to podľa  odseku 3) §27a 

zákona o Policajnom zbore má vykázaná osoba policajtovi oznámiť.  Následne sú  potom 

vykázanej osobe   policajné a súdne dokumenty posielané na pôvodnú adresu a súdne konanie 

sa tak predlţuje. Vykázaná osoba by teda mala uviesť, kde sa bude zdrţiavať. Zároveň by 

polícia mala  trvať aj na tom, aby vykázaná osoba odovzdala kľúče od domácnosti, z ktorej 

bola vykázaná. 
14

 Oznámenie adresy  zdrţiavania sa vykázanej osoby, ako aj odovzdanie 

kľúčov od  domácnosti sa môţe komplikovať aj tým, ţe  nariadenie vykázanej sa môţe konať 

aj za neprítomnosti vykázanej osoby.  

Monitoring vykázania by bolo vhodné doplniť o ďalšie údaje, ktorými by bolo moţné 

sledovať aj ďalšie efekty a vplyvy na výskyt či prevenciu NPŢ.  Vhodné by bolo rozšírenie 

sledovaných údajov  o minimálne  nasledujúce parametre: 

- prítomnosť  detí  v domácnosti pri vykázaní  (ich počet a vek). Prítomnosť  detí 

v domácnosti by malo byť dôleţitou informáciou pri vydávaní  predbeţného opatrenia 

súdom, resp. predĺţenie vykázania. Podľa ods. 11, §27a zákona o PZ platí, ţe ak je 

ohrozenou osobou dieťa, kópia záznamu (o vykázaní) sa zašle orgánu sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately. 11bi). Ak je však ohrozenou osobou dospelá osoba, 

informáciu o prítomnosti maloletých detí v domácnosti nemáme. Prítomnosť detí 

v domácnosti kde dochádza k týraniu jedného z rodičov by sa mala brať do úvahy pri 

podávaní návrhu na PO 

- počet vykázaní tej istej osoby, resp. z tej istej domácnosti.  Opakované či neopakované 

vykázanie by umoţnilo indikovať preventívny účinok vykázania či napomôcť pri 

odhade zvýšenie rizika eskalácie násilia v prípade opakovaného vykázania. Podľa 

doterajších záznamov nie je moţné určiť, či išlo o opakované vykázanie. 

2.1.3. ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE POLÍCIE V OBLASTI NPŢ   

                                                 
14

Na základe skúseností advokáta Aliancie ţien .  
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Polícia nemá špeciálne určených príslušníkov či príslušníčky PZ so špecializáciou na násilie 

páchané na ţenách či domáce násilie.  Zaujímalo nás preto, koľko ľudí celkovo v PZ pracuje 

a aký podiel tvoria ţeny.  

V Policajnom zbore  pracovalo ku 31.12. 2010 celkovo 21 743 príslušníkov a príslušníčok. 

Ţeny tvorili 14,8%.  V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol počet  príslušníkov aj 

príslušníčok celkovo asi o 1000 ľudí a podiel ţien s zvýšil (v roku 2009 to bolo 14,2%).  

Úroveň  priemernej mesačnej hrubej mzdy u príslušníkov či príslušníčok sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom mierne zníţila. Napriek tabuľkovým platom  ţeny – príslušníčky 

zarábali v priemere o takmer  6% menej ako ich kolegovia.  V roku 2009 to bolo 4,7%.  

Personálne a mzdové ukazovatele Policajného zboru podľa pohlavia (k 31.12. 2010) 

 

Počet príslušníkov/čok Policajného 

zboru 

Priemerná 

hrubá mesačná 

mzda 

Počet 

vyšetrovateľov/liek 

a poverených 

vyšetrovateľov/liek 

Priemerná hrubá 

mesačná mzdy 

vyšetrovateľov/liek 

Ţeny  3 233 1 351,39 € 322  1 381,12 € 

Muţi   18 

510 
1 436,07 €  812 1 520, 61 € 

Spolu 21 743 Rozdiel  5,9 % 1 134 Rozdiel 9,17%  

Zdroj: ÚJKP a odbor mzdovej politiky SPSČ MV SR 

Celkový počet vyšetrovateľov/liek  a poverených vyšetrovateliek/ľov bol  ku koncu roku  

1 134 osôb. Ţeny tvorili 28,4%. Oficiálne neexistujú špecialisti či špecialisti na domáce 

násilie či násilie páchané na ţenách. Neformálne však môţe ísť o poverenie vyšetrovaním 

prípadu toho príslušného vyšetrovateľa či vyšetrovateľky, ktoré/í majú s danou problematiku 

uţ skúsenosti. V praxi teda môţe byť takáto špecializácia aplikovaná.  

Priemerná mesačná mzda vyšetrovateľov aj vyšetrovateliek v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom mierne stúpla,  rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme sa však zvýšil zo 8,8% na 

9, 17% v neprospech ţien.  

Z Centra vzdelávania a psychológie SPSČ MV SR sme získali nasledujúce informácie 

o vzdelávaní v oblasti násilia páchaného na ţenách a domáceho násilia.  

Počet školení/vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách, prípad. domáceho násilia 

v roku 2010: 
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- V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu poskytujúcom základné policajné vzdelanie 

(práporčícke) v SOŠ PZ bolo preškolených celkovo 1 199 policajtov, v predmete Etika 

a psychológia policajnej práce v tematickom celku Sociálno-patologické  javy 

v  spoločnosti, ako   aj    celkovo v rozsahu 10 hodín. 

- V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu poskytujúcom špecializované policajné vzdelanie 

(dôstojnícke) v SOŠ PZ bolo preškolených celkovo 113 policajtov, v predmete Etika 

a psychológia policajnej práce v tematickom celku Sociálno-patologické javy 

v spoločnosti v rozsahu 2 hodín. 

- V pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu poskytujúcom špecializované policajné 

vzdelanie (dôstojnícke) v SOŠ PZ bolo preškolených celkovo 319 policajtov, v predmete 

Etika a psychológia policajnej práce v tematickom celku Vybrané problémy forenznej 

psychológie v rozsahu 2 hodín. 

- V špecializačnom štúdiu pre absolventov civilných a vojenských vysokých škôl na A PZ 

bolo preškolených 34 policajtov, v rozsahu 2 hodín. 

S problematikou domáceho násilia bolo v roku 2010 na SOŠ PZ a na Akadémii PZ spolu 

preškolených 1 665 policajtov. Štatistické informácie počtu preškolených ţien z uvedenej 

problematiky predmetné Centrum nevedie. 

Predmetné informácie nie sú dostačujúce a nie je moţné z nich zistiť, prečo je problematika 

násilia páchaného na ţenách a domáce násilie zaradené do Etiky a psychológie policajnej 

práce, resp. tematiky iba forenznej psychológie. Podľa opisu obsahu predmetu sa výučba 

zameriava hlavne na otázky ľudskej dôstojnosti, aspekty nealkoholových a alkoholových 

drogových závislostí, transakčnej analýzy a pod.
15

 Prítomnosť rodovej perspektívy v danom 

predmete nebola zisťovaná.  

Podľa monitorovacej správy  o  aplikácii vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia za 

obdobie od 15.12.2008 do 31.3.2010 sa navyše po doriešení potrebných právnych náleţitostí 

mali vykonávať školenia pedagógov na policajných školách v Slovenskej republike 

                                                 

15
 Priebeţná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na 

roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh, s. 14 
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v tematickom okruhu vyuţitia metódy SARA DN pri identifikácii domáceho násilia.
16

 

Následne mali byť na pouţívanie uvedenej metódy školení policajti. Uvedená forma 

vzdelávania bola navrhnutá aj do katalógu vzdelávacích aktivít Národného projektu 

vzdelávania príslušníkov PZ v bodoch: „psychologický prístup k obetiam domáceho násilia“ 

a „vyuţívanie metódy SARA DN pri identifikácii domáceho násilia“. Výhradnú licenciu na 

skolenie policajtov v pouţívaní uvedenej metódy získalo občianske zdruţenie Pomoc 

ohrozeným deťom – Centrum Nádej v Bratislave. Pod odbornou garanciou  špecialistov PZ 

majú psychológovia z uvedeného občianskeho zdruţenia realizovať školenia  policajných 

pedagógov zo všetkých policajných škôl.
17

 Podľa dostupných informácií, predmetné školenia 

boli vykonávané počas roka 2011. O počte vyškolených osôb, prinesieme informácie 

v budúcoročnej správe o NPŢ.  

Z hodnotenia Stratégie prevencie kriminality za obdobie rokov 2007 – 2011
18

 sme získali 

informácie o ďalším vzdelávaní PZ v oblasti zaobchádzania sa obeťami násilia:  

V rámci kontinuálneho školiaceho systému v programe pre príslušníkov PZ o práci s obeťou a 

prístupe k nej centrum vzdelávania a psychológie v rámci CEPOL zabezpečilo účasť 6 

zástupcov SR na kurzoch Ľudské práva, etika, prevencia korupcie, Domáce násilie, 

medzinárodné aspekty a skúsenosti, Obete zločinu.  

Taktieţ jednotlivé zamestnania policajtov zaradených na útvaroch OPP všetkých KR PZ boli 

zamerané na sluţobné zákroky, na zvládanie situácií súvisiacich s domácim násilím, násilím 

na ţenách a spôsobom zaobchádzania s obeťami násilia a tieţ o poskytovaní informácií 

obetiam násilia o legislatívnych moţnostiach a o zdrojoch pomoci.  

2.1.4. CELKOVÉ NASTAVENIE VYBRANÝCH PROCESOV POLÍCIE  

 Kritika práce orgánov polície v oblasti trestného konania je predmetom pozornosti aj 

ostatných orgánov činných v trestnom konaní, napr. prokuratúry (viac pozri kapitolu 

o rýchlosti konania v oblasti prokuratúry 2.2.3.), ktorá poukazuje na nedostatky práce 

vyšetrovateľov a poverených príslušníkov policajného zboru uţ niekoľko rokov.  

                                                 
16

 Zavádzanie metódy na identifikáciu násilia SARA DN  prebehlo bez širšej verejnej diskusie s mimovládnym 

sektorom,  časť ktorého sa skôr prikláňala na overenie efektívnosti a výber tej najúčinnejšej metódy kým sa bude 

celoplošne aplikovať v teréne.  
17

 Správa o dodrţiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v slovenskej republike za rok 

2009,  SNSLP, s. 22 
18

 Vyhodnotenie Stratégie prevencie kriminality za obdobie 2007 – 2010, dostupné na 

http://www.minv.sk/?prev2&subor=136109 , s. 16  

http://www.minv.sk/?prev2&subor=136109
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Vyšetrovanie prípadov NPŢ  a pretrvávajúce nedostatky, budú teda zrejem systémového 

charakteru celkovej práce polície, nielen v oblasti NPŢ.  Nemoţno však uprieť snahu polície 

zlepšiť svoje fungovanie aj v oblasti vyšetrovania a personálneho zabezpečenia úseku 

vyšetrovania. Svedčí o tom mnoţstvo interných rozkazov prezidenta PZ vzťahujúcich sa 

práve k práci  vyšetrovateľov a poverených vyšetrovateľov a vyšetrovateliek v skrátenom 

konaní.  

Súčasťou  snáh  o zlepšenie odhaľovania a vyšetrovania prípadov najviac latentných druhov 

kriminality („domáceho násilia“ a sexuálnej kriminality) je aj  nastavenie cieľov polície na 

rok 2011, v ktorom sa ráta s navýšením odhalených nápadov   vo viacerých, pre NPŢ 

relevantných trestných činoch násilnej a mravnostnej kriminality. Práca polície 

a vyšetrovateľov/liek má byt hodnotená podľa kritérií, ktoré budú zaručovať spravodlivejšie, 

kvantifikované a transparentné finančné ohodnotenie policajtov a policajtiek a ich kariérneho 

postupu. Medializovanými kritériami na hodnotenie pracovných výsledkov, podľa ktorých by 

mali začať fungovať vyšetrovatelia a vyšetrovateľky od júla 2011 sú napr.: 

 Počet vydaných uznesení o vznesení obvinenia v prípadoch, keď nebolo moţné 

súčasné so začatím trestného stíhania vzniesť  obvinenie – do 30 dní 

 So začatím trestného stíhania vzniesť obvinenie – do 60 dní 

 Počet vydaných uznesení o vznesení obvinenia v prípadoch, keď nebolo moţné 

súčasne so začatím trestného stíhania vzniesť obvinenie – nad 60 dní 

 Počet obzvlášť závaţných zločinov ukončených návrhom na podanie obţaloby (NPO) 

 Počet zločinov ukončených NPO  

 Počet prečinov ukončených NPO, návrhom na podmienečné zastavenie trestného 

stíhania alebo v superrýchlom vyšetrovaní 

 Počet vydaných meritórnych rozhodnutí 

 Počet vykonaných procesných úkonov podľa Trestného poriadku po ţačatí trestného 

stíhania a do vznesenia obvinenia 

 Počet iných úkonov (napríklad doţiadaní o vykonanie úkonov, právna pomoc)
19

 

Kritérium „čím viac, tým lepšie“ je teda ošetrené aj kvalitatívnymi kritériami, keď sa 

pozitívne hodnotí nie iba počet spisov/prípadov, ale ich dotiahnutie  do štádia kedy dôjde k 

takému  uzneseniu o obvinení podozrivej osoby, ktoré prokuratúra nezruší. Úskalím je potom 

                                                 
19

 Zdroj: Hospodárske noviny zo dňa 27. 1. 2011, http://hnonline.sk/slovensko/c1-49595390-vysedavanie-pri-

kave-vyjde-policajta-draho  

http://hnonline.sk/slovensko/c1-49595390-vysedavanie-pri-kave-vyjde-policajta-draho
http://hnonline.sk/slovensko/c1-49595390-vysedavanie-pri-kave-vyjde-policajta-draho
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následne práca prokurátorov a prokurátoriek, ktoré nemajú dostatočnú kompetenciu v oblasti 

rodového násilia na ţenách a napriek kvalitne pripravenému obvineniu môţu prípad 

zamietnuť. V tomto smere by bolo vhodné vypracovať osobitné  moţnosti, spôsoby 

a mechanizmy vyšetrovania, ktoré daný prípad skutočne dovedú pred prokuratúru.  

 

Prinášame  základnú tabuľku s cieľmi a ostatným dostupným hodnotením. Okrem zvýšenia 

objasnenosti vráţd o 10%, má sa zvýšiť počet odhalených znásilnení a prípadov sexuálneho 

násilia, týrania blízkej a zverenej osoby ( o 140 prípadov viac) aj detskej pornografie. 

Odhalenie a „zdarné vyšetrenie prípadu“, t. j. aby nebolo vrátené prokuratúrou, je súčasťou  

nového hodnotenia práce policajtov/tiek a vyšetrovateľov/liek. Doterajšie výsledky z 3. 

štvrťrok  hovoria o nádejnom dosiahnutí stanovených cieľov.  

 Ciele polície na rok 2011 a výsledky práce polície za 3. štvrťrok  2011 

 

Zdroj: MV SR, sekcia Polície20 

Problematika zberu údajov evidovanej kriminality  (EŠSK) je uţ dlhodobo predmetom 

kritiky  odbornej verejnosti.  Najčastejšie vytýkané nedostatky sa vzťahujú na neúplnosť 

evidovaných  kategórií (napr. chýbajúci „bývalý partner/druh“ , ako aj nepresné vymedzenie 

sociálneho statusu páchateľa).  Na viaceré rozmery nekonzistentnosti  zbieraných dát  EŠSK  

upozorňuje najnovšie aj  Lubelcová a Rychtárik ( 2011).  Viaceré údaje a kategorizácie sú 

ešte poplatné socializmu  (napr.  varianty výchovného prostredia – robotnícke, roľnícke, 

inteligencia,..), alebo  anachronizmus označovania sexuálnych deliktov ako mravnostnej 

                                                 

20
 Celá tabuľka dostupná na : 

http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/ciele_pz/vyhodnotenie_cielov/Vyhodnotenie%20prace%20policie

%20tretistvrtrok%202011.JPG  

http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/ciele_pz/vyhodnotenie_cielov/Vyhodnotenie%20prace%20policie%20tretistvrtrok%202011.JPG
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/ciele_pz/vyhodnotenie_cielov/Vyhodnotenie%20prace%20policie%20tretistvrtrok%202011.JPG
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kriminality a pod. Viaceré údaje o páchateľovi sú  navyše nepovinné, ktoré si policajný orgán 

nemá moţnosť overiť. Autorka a autor navrhujú, ţe policajný systém by sa mal viac otvoriť 

širšej odbornej verejnosti, pretoţe viaceré problémy v EŠSK vyplývajú  aj z uzatvorenosti 

tejto represívnej inštitúcie (tamtieţ). 

Predmetné nedostatky v evidenčnom systéme polície však treba vidieť k širšom kontexte  jej 

práce. Zavádzanie akejkoľvek novej evidovanej kategórie pre beţnú prácu policajta/tky či 

vyšetrovateľa/ľky znamená navýšenie jej/jeho  záťaţe a administratívy spojenú 

s kaţdodennou činnosťou.  Ručné vypĺňanie formulárov o trestnom čine či páchateľovi je len 

ďalším „papierovaním“ berúcim čas uţ aj tak preťaţených vyšetrovateľov/ľky.  Spoľahlivosť 

a úplnosť evidovaných údajov je navyše zniţovaná aj  nezáujmom a presvedčením o 

„neuţitočnosti“ zberu údajov pre konkrétnu prácu vyšetrovateľov/liek. Navyše údaje 

o evidovanej kriminalite  a ich nastavená štruktúra majú v prvom rade slúţiť pre potreby 

polície a nemajú suplovať širokospektrálne sociologické viktimačné výskumy. Navyše chýba 

aj osobitný výskumný ústav či inštitúcia, ktorá by sa  kriminalitou kontinuálne zaoberala.
21

 

Celkovo chýba aj komplexná analýza priestupkov, v ktorých sa NPŢ častokrát môţe ukrývať  

za všeobecné pomenovania priestupkov proti spoločnému spolunaţívaniu a či ohrozovaniu 

verejného poriadku. Daný stav súvisí však  nielen s nedostatočným členením priestupkov, ale 

jaj absenciou evidenčného systému priestupkov s náleţitými kategóriami zbieraných údajov. 

Navyše doterajšie evidovanie priestupkov sa vyznačuje nejednotnosťou štatistického 

vykazovania orgánmi štátnej správy a samosprávy  a nie je moţné spracovať ani základné 

údaje o počte priestupkov. V najbliţšom roku(kov( by mal byť zavedený  celoplošný systém 

priestupkov MAKOP a údaje vyuţívané aj na komplexné analyzovanie stavu „priestupkovej“ 

kriminality.
22

 

2.1.5. OBCHODOVANIE SO ŢENAMI A MUŢMI  

Kapitolu osobitne venovanú tomuto druhu kriminality sme sa rozhodli zaradiť do správy aţ 

dodatočne. Motivovalo nás k tomu mnoţstvo strategických materiálov, informácií 

a projektov, rozsiahly program, finančné krytie programu, osobitný medzinárodný Dohovor  

s predmetným zameraním, v ktorých sa Slovenská republika – najmä ministerstvo vnútra 

a ministerstvo zahraničných vecí  výrazne angaţuje.  Informácie uvádzame aj preto, ţe 

                                                 
21

 Na základe informácií z odborného seminára  Výskum obetí kriminality na Slovensku  zo dňa 14. 12. 2011 za 

prítomnosti aj predstaviteľov Prezídia Policajného zboru a preventistiek/tov z viacerých krajov Slovenska.  
22

 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 
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analogicky moţno očakávať, ţe sa podobná pozornosť a finančné prostriedky budú venovať aj 

problematike násilia páchaného na ţenách v prípade ratifikácie Dohovoru Rady Európy o 

predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.  

Na  MV vnútra  bola zriadená koordinačná jednotka, ktoré problematiku koordinuje 

a implementuje celý národný program, aj expertná skupina, špecializovaný útvar  prezídia  

Policajného zboru pri odhaľovaní trestných činov  obchodovania s ľuďmi.
23

 Národným 

koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike je štátny 

tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým je v súčasnosti JUDr. Maroš 

Ţilinka. Zriadené bolo aj Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu 

kriminality v Košiciach, vypracovala sa základný národný referenčný rámec  na ochranu obetí 

obchodovania, program podpory a ochrany obetí, oslovili sa relevantné MVO, ktoré 

poskytujú sluţby obetiam obchodovania, upravili sa viaceré zákony (zákon o sluţbách, trestný 

zákon, novela zákona o pobyte cudzincov, vydalo sa viacero  nariadení a rozkazov  ministra 

vnútra a štátneho tajomníka MV na riešenie predmetnej problematiky), zriadila sa  osobitná  

národná bezplatná linka pomoci obetiam obchodovania ( finančne podporená mobilným 

operátorom). 

Aktuálne štatistické ukazovatele zistených, objasnených, „riešených“ prípadov za ostatné 3 

roky sú nasledujúce:  

Zistené a objasnené TČ obchodovania s ľuďmi podľa pohlavia  stíhaných 

a poškodených osôb  (2008 – 2009)  

 2008  2009  2010  

Nápad trestnej činnosti  11  9  9  

Objasnenosť  5 (45,5 %)  3 (33,3 %)  1 (11,11 %)  

Počet stíhaných páchateľov spolu (muţi/ţeny) 
12 (9/3)  

 
6 (5/1)  5 (3/2)  

Poškodení spolu (muţi/ţeny) 13 (2/11)  11 (2/9)  9 (1/8)  
Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

 

 

 

                                                 
23

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi MV SR 2008 – 2010, Správa o plnení programu  boja 

proti obchodovaniu s ľuďmi MV SR 2008 – 2010. Národný program boja proti o s ľuďmi na roku 2011 – 2014 

a pod. Všetky informácie o danej problematike je moţné nájsť na: http://www.minv.sk/?rozbiehame-

komunikacnu-kampan ; http://www.iom.sk/sk/aktivity/obchodovanie-s-ludmi/dokumenty  

 

http://www.minv.sk/?rozbiehame-komunikacnu-kampan
http://www.minv.sk/?rozbiehame-komunikacnu-kampan
http://www.iom.sk/sk/aktivity/obchodovanie-s-ludmi/dokumenty
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Odsúdení a odsúdené za TČ obchodovani s ľuďmi v 2008 - 2010 

 
 
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti  Slovenskej republiky  

 

 

 

Zdroj: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2012- 2014 

Z osôb, ktoré boli zaradené do programu podpory a ochrany  bolo v roku 2008 všetkých  17 

ţien obchodovaných pre sexuálne vykorisťovanie, v roku 2009 obchodovaných pre sexuálne 

vykorisťovanie bolo 16 osôb, 7 pre nútenú prácu a 2 za účelom  núteného ţobrania. V roku 

2010 bolo 15 osôb obchodovaných za účelom nútenej práce, 9 za účelom sexuálneho 

vykorisťovania a 2 osoby za účelom núteného ţobrania.
24

  V rámci celého programu bolo 

riešených aj niekoľko výskumných úloh. Napríklad z. fialová vo svojom výskume zistila, ţe 

                                                 
24

 http://www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi  

http://www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi
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na Slovensku prevláda „vnútorné obchodovanie so ţenami“, teda v rámci Slovenska nad 

medzinárodným obchodovaní m so ţenami.  Najviac ohrozené sú mladé ţeny zo sociálne 

marginalizovaného prostredia, často rómskeho pôvodu, s nízkou dostupnosťou informácií 

a prevencie. 
25

  Tu sa však uţ dotýkame zatiaľ málo reflektovanej problematiky prostitúcie na 

Slovensku.  

Zatiaľ čo v rokoch 2008 – 2010 bola problematika obchodovania s ľuďmi viac zameraná na 

obchodovanie za účelom prostitúcie (najmä mladých ţien z prostredia marginalizovaných 

rómskych komunít), v roku   2010  sa viac „priklonila“ k  riešeniu obchodovania za účelom 

nútenej práce aj vzhľadom na mnoţstvo identifikovaných prípadov.  

Mimovládny sektor  a aktivistky v oblasti násilia páchaného na ţenách v súvislosti 

s problematikou obchodovania s ľuďmi upozorňujú, ţe treba  rozlišovať obchodovanie za 

účelom sexuálneho vykorisťovania a za účelom nútenej práce. Je totiţto rozdiel, ak je ţena  

znásilňovaná a nútená k súloţi 50 krát denne  neznámymi muţmi a ak je niekto nútený stáť 

pri páse hoci aj v nedôstojných podmienkach. V prvom prípade ide o výrazný zásad do 

fyzickej a psychickej integrity ţeny   s dlhotrvajúcimi psychickými a často aj fyzickými 

zdravotnými dôsledkami.  

 

2.2. INDIKÁTORY V  PÔSOBNOSTI  PROKURATÚRY 

2.2.1. RODOVÁ SKLADBA STÍHANÝCH A OBŢALOVANÝCH OSÔB  

             

            V kalendárnom roku 2010 bolo prokuratúrami SR vznesené obvinenie proti 57 937 

osobám, z toho bolo 85,9% muţov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo  k poklesu ţien 

a muţov, proti ktorým bolo vznesené obvinenie. K zníţeniu  v porovnaní s rokom 2009 došlo 

aj v iných sledovaných parametroch: v počte  vzatých do väzby, v počte  ukončených 

trestných stíhaní. Došlo však k zvýšeniu objasniteľnosti trestných činov. 
26

 

                                                 

25
 Napr. Fialová, Z.,  a kol. , 2008: Trafficking in Human Beings in the Slovak Republic Research for the United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Slovak Governance Institute 
26

 Správa o činnosti prokuratúry za rok 2010, s. 43 - 46 
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Celkovo bolo prokuratúrami SR v roku 2010 odstíhaných 53 557 osôb za celkovo 63 771 

spáchaných trestných činov (prečinov aj zločinov).  Počet  odstíhaných muţov bol  pribliţne 6 

krát  vyšší ako počet ţien. Podiel odstíhaných ţien sa pritom v porovnaní s rokom 2009  

mierne zníţil a dosiahol 13, 96% zo všetkých stíhaných osôb.  

Rodová skladba  stíhaných  a obţalovaných osôb za trestné činy (2006 – 2010, v abs. č.)  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ukončené trestné stíhanie osôb 

Ţeny  6 253 6 683 6 958 7 515 7 477 

Muţi 40 238 44 896 44 071 45 898 46 080 

Spolu  46 491 51 579 51 029 53 413 53 557 

Obţalované osoby 

Ţeny 3735 3 847 4 100 4 451 4 184 

Muţi 23 788 26 079 25 970 27 815 26 736 

Spolu  27 523 29 926 30 070 32 266 30 920 

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 201027 

Podobný podiel tvoria aj obţalované ţeny zo všetkých obţalovaných osôb (13,53% v roku 

2010). Aj tu je vývoj podielu pomerne stabilný a podiel obţalovaných ţien zo všetkých 

obţalovaných za ostatných päť rokov neprekročil ešte 14%.  

 

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010 

Zo štatistických údajov z roku 2010 vyplýva vzrastajúci trend účasti dievčat na  páchaní 

trestnej činnosti. Z celkového počtu (4 050) skončených trestných stíhaní  mladistvých 

                                                 
27

 Dostupné na http://www.genpro.gov.sk/index/open_file.php?ext_dok=59321  

http://www.genpro.gov.sk/index/open_file.php?ext_dok=59321
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páchateľov v roku 2010 bolo 295 dievčat, čo predstavuje 7,28 %.  V roku 2008 to bolo 314 

dievčat, čo činilo 5, 32 % a v roku 2008 len 278 (5,93 %) dievčat.
28

 

Výrazný rodový rozmer má aj podiel mladistvých  obţalovaných osôb vo veku 14 – 17 rokov. 

Celkovo bolo v roku 2010 obţalovaných mladistvých  osôb  1 397, z toho iba 85  dievčat. 

(6%).  Juvenilná kriminalita má teda podobne ako celková kriminality výrazne maskulínny 

charakter a nemoţno hovoriť o zmene rodovej paradigmy kriminality v dôsledku vyššej 

emancipácie dievčat a ţien. Pritom celkovo sa počet obţalovaných mladistvých  chlapcov aj 

dievčat  od roku 2007 zniţuje.  

Obţalovaní mladistvé osoby podľa pohlavia (14 – 17 ročné), 2006 – 2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Obţalovaní /né 14 - 17  roční/é 1 936 2 456 2 498 2 247 1 397 

- z  toho dievčat   106 157 120 148 85 

- podiel dievčat  v % 5,48 6,39 4,80 6,59 6,08 

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010 

Paradoxom zostáva štruktúra analyzovaných a verejne  kaţdoročne publikovaných údajov 

v kompetencii prokuratúry. Štatistická ročenka, ako aj správa o činnosti prokuratúry v danom 

roku sa podrobne venuje trestnej činnosti mladistvých (8,5% podiel na celkovom počet 

vznesených obvinení v roku 2010), kriminalite cudzincov (1,8% podiel), kriminalitu osôb 

v minulosti uţ trestne stíhaných, t. j. recidivistov (20%) , rasovo  motivovanej trestnej činnosti 

a extrémizmus ( 0,28% podiel na celkovej kriminalite úhrnu počtu trestne stíhaných osôb). 

Ďalej sa venuje štruktúre kriminality vo veciach, ktoré boli ukončené v danom roku: násilná 

kriminalita (19,7%), majetková a hospodárska (49,6%, resp. 2,78%), rasovo  motivovanej 

trestnej činnosti a extrémizmus ( 0,28% podiel na celkovej kriminalite úhrnu počtu trestne 

stíhaných osôb), drogovej kriminality (4,3%), trestné činy v doprave (6,09%), kriminalitu 

v policajnom zbore (0,25% zo všetkých začatých trestných stíhaní v roku 2010), kriminalitu 

v ozbrojených silách (0,2% zo všetkých začatých trestných stíhaní v roku 2010) a trestné činy 

všeobecne nebezpečné (napr. poškodzovanie a ohrozenie prevádzky prospešného zariadenia, 

nedovoleného ozbrojovania, proti ţivotnému prostrediu a pod, celkovo 1,58% zo všetkých 

začatých trestných stíhaní v roku 2010).  Násiliu páchanému na ţenách, t. j. rodovo 

podmienenému násilie, ani domácemu násiliu  pomerne objemná ročenka o činnosti 

                                                 
28

 Správa o činnosti prokuratúry za rok 2010,  



38 

 

prokuratúry osobitnú pozornosť nevenuje a osobitné  tabuľku s takouto problematikou 

neuvádza.  

2.2.2. STÍHANÉ A  OBŢALOVANÉ OSOBY ZA NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŢENÁCH  

 Štatistický evidenčný systém prokuratúry umoţňuje na vyţiadanie vyabstrahovať 

nielen v danom roku odstíhané a obţalované osoby za konkrétne trestné činy nového aj 

starého Trestného zákona, ale aj priradiť k základným kategóriám poškodené osoby podľa 

pohlavia a dokonca aj kategóriu „ poškodené blízkej ţeny“, t .j.  koľko bolo poškodených ţien 

a blízkych ţien k stíhanej či obţalovanej osobe za daný trestný čin. Týmito kategóriami sa dá 

aspoň čiastočne určiť počet odstíhaných a obţalovaných osôb za TČ, v ktorých bola 

poškodenou osobou ţena a blízka ţena ( kategorizácia blízkej ţeny nie je viac rozpracovaná). 

Kategória „poškodená ţena“  a „poškodená blízka ţena“ v podstate spĺňajú definičné 

vymedzenie násilia páchaného a ţenách a podkategóriu násilia páchané na ţenách 

blízkou osobou, t. j. zauţívané označenie ako „domáce násilie“.
29

 

V nasledujúcej analýze vyţiadaných údajov z GE SR sa budeme venovať  iba počtom 

stíhaných a obţalovaných osôb podľa „nového Trestného zákona (č. 300/2005 Z.z.) z dôvodu 

porovnania údajov s rokom 2009, kedy nám údaje podľa „starého“ Trestného zákona neboli 

poskytnuté a porovnanie by tak bolo nekorektné.  

Ukončené trestné stíhanie známych osôb podľa pohlavia a poškodené ţeny v roku 2010 

(podľa TZ č. 300/2005 Z.z.) 

Trestný čin podľa TZ č. 300/2005 Z.z. 

 

Ukončené trestné stíhanie známych osôb 

SSSSSS Z toho ţeny Z toho muţi 

% muţov   

zo všetkých 

stíhaných osôb 

Poškodené 

ţeny 

Poškodené 

blízke  ţeny 

§ 144 Úkladná vraţda 9 2 7 78 2 1 

§ 145 Vraţda 63 7 56 89 23 3 

§ 147 zabitie (ťaţká ujma na zdraví) 12 2 10 83 5 2 

§ 148 zabitie (ublíţenie na zdraví) 25 2 23 92 3 
 

§ 149 usmrtenie 247 31 216 87 67 1 

§ 150 
Nedovolené prerušenie tehotenstva 

(bez súhlasu ţeny) 
2 2 0 0 

  

§ 152 Nedovolené prerušenie tehotenstva 1 
 

1 100 
  

§ 155 Ublíţenie na zdraví (úmyselné, ťaţká 452 17 435 96 45 7 

                                                 

29
 V tejto súvislosti je preto nedostačujúce, ak sa násilie páchané na ţenách alebo domáce násilie  sleduje iba na 

TČ týranie blízke osoby a zverenej osoby (§ 208 TZ č. 300/2005 Z.z. , resp. § 215 TZ 140/1961 Z.z. platiaceho 

do roku 2005.). Zahmlieva sa tak celý rozsah stíhaných a obţalovaných osôb za násilie páchané na ţenách, ako 

aj nemoţnosť sledovať, ako si prokuratúra plní svoje kompetencie v oblasti postihovania tohto druhu násilného 

konania. Tieto náleţitosti uvádzame v súvislosti s poskytnutými informáciami  poskytnutými Generálnou 

prokuratúrou Slovenskej republiky na vyţiadanie  MPSVAR SR – odboru rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí 

v roku 2011 (dostupné na: http://www.gender.gov.sk/index.php?id=966 ) 

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=966
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ujma na zdraví) 

§ 156 
Ublíţenie na zdraví (úmyselné, 

ublíţenie na zdraví) 
2 364 103 2 261 96 388 41 

§ 157 Ublíţenie na zdraví (z nedbanlivosti) 909 90 819 90 307 2 

§ 158 Ublíţenie na zdraví 675 127 548 81 249 
 

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi 12 1 11 92 6 
 

§ 181 Obchodovanie s deťmi 1 
 

1 100 1 
 

§ 182 Pozbavenie osobnej slobody 10 3 7 70 1 4 

§ 183 Obmedzovanie osobnej slobody 154 2 152 99 79 
 

§ 184 Obmedzovanie slobody pohybu 2 
 

2 100 1 
 

§ 186 Vydieračský únos 15 2 13 87 
  

§ 188 Lúpeţ 1 023 60 963 94 227 1 

§ 189 Vydieranie 593 24 569 96 164 17 

§ 192 nátlak 3 
 

3 100 1 
 

§ 194 Porušovanie domovej slobody 2 670 197 2 473 93 738 17 

§ 199 Znásilnenie (dospelej ţeny)  114 
 

114 100 101 9 

§ 200 Sexuálne násilie 67 
 

67 100 57 7 

§ 201 
sexuálne zneuţitie (obeť mladšia ako 

15) 
269 5 264 98 196 2 

§ 202 
sexuálne zneuţitie (obeť mladšia ako 

18) 
7 

 
7 100 3 

 

§ 203  Súloţ medzi príbuznými 4 
 

4 100 3 1 

§ 204 Dvojmanţelstvo 2 
 

2 100 1 
 

§ 205 Odloţenie dieťaťa 4 4 0 0 
  

§ 206 Opustenie dieťaťa 15 9 6 40 4 
 

§ 207 Zanedbanie povinnej výţivy 7 328 842 6 486 89 4981 15 

§ 208 
Týranie blízkej osoby a zverenej 

osoby 
250 25 225 90 196 71 

§ 209 Únos (únos cudzím) 3 
 

3 100 2 
 

§ 210 
Únos (únos rodičom a priamym 

príbuzným) 
5 2 3 60 2 

 

§ 211 
 Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeţe (dopustenie a navádzanie 

k záhaľčivému ţivotu, záškoláctvo) 

1 300 751 549 42 212 8 

§ 285 všeobecné ohrozenie 47 5 42 89 25 
 

§ 289 
ohrozovanie pod vplyvom návykovej 

látky 
964 34 930 96 97 

 

§ 294 
nedovolené ozbrojovanie a 
obchodovanie so zbraňami 

268 7 261 97 16 2 

§ 344 marenie spravodlivosti 69 5 64 93 20 1 

§ 345 krivé obvinenie 132 57 75 57 7 
 

§ 346 krivá výpoveď a krivá prísaha 218 87 131 60 4 
 

§ 348 
marenie výkonu úradného 

rozhodnutia 
3 458 134 3 324 96 74 1 

§ 349 
marenie výkonu úradného 

rozhodnutia 
36 16 20 56 3 1 

§ 359 
Násilie proti skupine obyvateľov a 

proti jednotlivcovi 
61 1 60 98 29 3 

§ 360 Nebezpečné vyhráţanie 2 018 74 1 944 96 1272 218 

§ 363 Opilstvo 12 2 10 83 4 1 

§ 364 Výtrţníctvo 3 330 129 3 201 96 320 13 

§ 365 
Hanobenie miesta posledného 

odpočinku 
12 1 11 92 7 

 

§ 367 Kupliarstvo 27 8 19 70 13 
 

§ 368 Výroba detskej pornografie 7 1 6 86 1 
 

§ 369 Rozširovanie detskej pornografie 17 1 16 94 2 
 

§ 370 Prechovávanie detskej pornografie 17 
 

17 100 3 
 

§ 372 Ohrozovanie mravnosti 5 
 

5 100 1 
 

§ 373 Ohováranie 54 14 40 74 16 
 

Zdroj: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, 2010 

Celkový počet odstíhaných  známych osôb podľa nového TZ podľa vybraných TČ násilnej 

a mravnostnej kriminality potvrdzuje, ţe muţi tvoria vo väčšine prípadov 90 -100% zo 
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všetkých odstíhaných osôb. Výnimku tvorí TČ Ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe 

(dopustenie a navádzanie k záhaľčivému ţivotu, záškoláctvo) - § 211, kde  odstíhané ţeny 

tvoria takmer 80%. Sledovali sme aj TČ krivého obvinenia (§ 345) a krivej výpovede a krivej 

prísahy (§ 346), vzhľadom na údajne rastúci trend  krivo obvinených muţov ţenami 

z domáceho násilia. Podiel muţov odstíhaných za tieto TČ tvoril v roku 2010  57%, resp. 

60%. V roku 2009 to bolo taktieţ 58%  muţov za krivú výpoveď aj krivé obvinenie, zvyšok 

odstíhaných osôb v danom roku za dané TČ tvorili ţeny. Pritom nie je z dostupných údajov 

zrejmé či išlo o prípady medzi blízkymi osobami (kam by mali patriť napr.  rozvedení 

manţelia/lky).   

Porovnávali sme medziročne ukončené trestné stíhanie za TČ, kde bol výskyt blízkych 

poškodených ţien najvyšší. V prípade úmyselného ublíţenia na zdraví (§ 156) došlo  

medziročne k zníţeniu o 20 „poškodených ţien“ a počet blízkych ţien sa zníţil na polovicu ( 

z 80 na 41). V prípade týrania blízkej a zverenej osoby sa počet poškodených ţien zvýšil o 10, 

ale aj tu došlo k zníţeniu blízkych ţien viac ako o 50. Nebezpečné vyhráţanie (§ 360) kde 

boli poškodené ţeny sa zvýšilo asi o 100, ale opäť sa významne zníţil počet blízkych ţien ( 

asi o 100). Výrazné navýšenie poškodených ţien nebezpečného vyhráţania  v porovnaní 

z nevýrazným zvýšením týraných ţien môţe odzrkadľovať údajné „prekvalifikovávanie“ 

týrania na menej závaţný trestný čin vyhráţania ( pozri kapitolu  2.1.1.). Paušálne zníţenie 

blízkych ţien môţe však svedčiť skôr o nespoľahlivosti označovania danej kategórie 

v evidenčnom systéme, pretoţe tak výrazný prepad nie je moţné  inak spoľahlivo vysvetliť.  

Sledovali sme mieru úbytku  (attrition rate) relevantných TČ podľa TZ č. 300/2005 Z. z. pre 

násilie páchané na ţenách v zmysle zníţenia počtu odstíhaných a obţalovaných osôb za 

poškodenie ţien a poškodenie blízkych ţien. Ukončenie trestného stíhanie známych osôb 

totiţto ešte neznamená, ţe osoby budú aj obţalované a môţe dôjsť k rôznym „iným 

ukončeniam“ trestného stíhania, napr. zmieru či prekvalifikovanie na priestupok a pod.  

Takisto v sledovanom roku nemusí ísť o tie isté odstíhané a obţalované osoby (prípady) 

vzhľadom na  dĺţku konania. Sledovali sme ako sa zníţil počet odstíhaných osôb  za  vybrané 

TČ, kde boli poškodené ţeny a blízke ţeny. Za úmyselné ublíţenie na zdraví (§ 156) sa počet 

„poškodených ţien zníţil“ o 29%, blízky ţien o 22%, v prípade týrania (§ 208) o 38,7%, resp. 

40,8%, v prípade vyhráţanie o 35,8%, resp. 36,2%. Zo sledovaných TČ najniţší úbytok bol 

pri blízkych poškodených ţenách týraním. Zrejme prípady týrania blízkych ţien, ktoré sa 
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dostanú na prokuratúru väčšinou končia obţalobou páchateľa/ľky. Potvrdzujú to aj informácie 

z GE SR poskytnuté MPSVaR SR odboru rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí.
30

 

Počet obţalovaných osôb za vybrané TČ  podľa pohlavia a poškodených ţien a blízkych 

ţien (2010, TZ č. 300/2005 Z.z.) 
 

TČ podľa TZ č. 300/2005 Z.z. 
Obţalované 

osoby 

Z toho 

ţeny 

Z toho 

muţi 

% muţov zo 

všetkých 

obţalovaných osôb 

Poškodené 

ţeny 

Poškodené 

blízke  

ţeny 

§ 144 Úkladná vraţda 8 2 6 75 2 1 

§ 145 Vraţda 37 6 31 84 11 2 

§ 147 zabitie  7 1 6 86 4 2 

§ 148 zabitie  15 1 14 93 2 
 

§ 149 usmrtenie 143 15 128 90 41 
 

§ 150 
Nedovolené prerušenie 
tehotenstva 

2 2 0 0 
  

§ 155 Ublíţenie na zdraví 233 2 231 99 21 2 

§ 156 
Ublíţenie na zdraví (úmyselné 

ublíţenie na zdraví)  
1 373 61 1 312 96 273 32 

§ 157 Ublíţenie na zdraví 374 39 335 90 119 1 

§ 158 Ublíţenie na zdraví 266 40 226 85 121 
 

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi 6 1 5 83 2 
 

§ 181 Obchodovanie s deťmi 1 
 

1 100 1 
 

§ 182 Pozbavenie osobnej slobody 7 3 4 57 
  

§ 183 Obmedzovanie os. slobody 78 2 76 97 43 3 

§ 184 Obmedzovanie slobody pohybu 2 
 

2 100 1 
 

§ 186 Vydieračský únos 11 1 10 91 
  

§ 188 Lúpeţ 544 42 502 92 111 1 

§ 189 Vydieranie 351 14 337 96 97 11 

§ 192 nátlak 1 
 

1 100 
  

§ 194 Porušovanie domovej slobody 1 692 120 1 572 93 483 13 

§ 199 Znásilnenie 71 
 

71 100 61 5 

§ 200 Sexuálne násilie 46 
 

46 100 36 6 

§ 201 sexuálne zneuţitie 127 2 125 98 90 2 

§ 202 sexuálne zneuţitie 2 
 

2 100 2 
 

§ 203  Súloţ medzi príbuznými 3 
 

3 100 3 1 

§ 204 Dvojmanţelstvo 1 
 

1 100 1 
 

§ 205 Odloţenie dieťaťa 2 2 0 0 
  

§ 206 Opustenie dieťaťa 4 3 1 25 1 
 

§ 207 Zanedbanie povinnej výţivy 4 634 543 4 091 88 3409 11 

§ 208 
Týranie blízkej osoby a 
zverenej osoby 

151 16 135 89 120 42 

§ 209 Únos (cudzím) 2 
 

2 100 1 
 

§ 210 únos 1 
 

1 100 2 
 

§ 211 
 Ohrozovanie mravnej výchovy 

mládeţe 
886 496 390 44 164 8 

§ 285 všeobecné ohrozenie 23 
 

23 100 10 
 

§ 289 
ohrozovanie pod vplyvom 

návykovej látky 
574 19 555 97 56 

 

§ 294 
nedovolené ozbrojovanie a 
obchodovanie so zbraňami 

118 3 115 97 11 2 

§ 344 marenie spravodlivosti 40 2 38 95 9 1 

§ 345 krivé obvinenie 61 22 39 64 4 
 

§ 346 krivá výpoveď a krivá prísaha 115 46 69 60 2 
 

§ 348 
marenie výkonu úradného 
rozhodnutia 

2 348 88 2 260 96 57 1 

§ 349 
marenie výkonu úradného 

rozhodnutia 
24 10 14 58 2 

 

§ 359 
Násilie proti skupine 
obyvateľov a proti jednot. 

37 1 36 97 19 3 

§ 360 Nebezpečné vyhráţanie 1 263 46 1 217 96 816 139 

§ 363 Opilstvo 8 2 6 75 4 1 

§ 364 Výtrţníctvo 1 853 71 1 782 96 211 10 

§ 365 
Hanobenie miesta posledného 
odpočinku 

7 1 6 86 4 
 

§ 367 Kupliarstvo 13 3 10 77 8 
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§ 368 Výroba detskej pornografie 4 
 

4 100 1 
 

§ 369 
Rozširovanie detskej 

pornografie 
8 

 
8 100 2 

 

§ 370 
Prechovávanie detskej 

pornografie 
10 

 
10 100 2 

 

§ 372 Ohrozovanie mravnosti 1 
 

1 100 1 
 

§ 373 Ohováranie 17 3 14 82 5 
 

Zdroj: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, 2010 

2.2.3. RÝCHLOSŤ KONANIA  

           O rýchlosti konania v prípadoch NPŢ nemáme dostupné údaje. Čiastočne si moţno 

obraz o rýchlosti konania vytvoriť z vybavenosti vecí  trestnej agendy . Oproti roku 2009 

celkový počet nevybavených prípadov sa zníţil, poklesol však počet trestnoprávnych 

prípadov vybavených do 2 – 6 mesiacov a mierne zvýšil sa počet prípadov vybavených nad 6 

mesiacov.  

Výkaz o trestnej agende  na prokuratúrach SR (2009 – 2010) 

I. Trestné spisy Pv, Kv  2009 2010 

Prevedené z predchádzajúceho obdobia  40 062  45 901  

Nové prípady  112 063  101 016  

Vybavené  120 869  114 983  

Obţivnuté prípady  - 5 256  

Nevybavené celkom  31 256 26 678 

            v tom do 2 mesiacov  13 401 11 993 

do 3 mesiacov  4 287 3 203 

do 6 mesiacov  7 606 5 387 

  nad 6 mesiacov  5 962  6 095  

Neznámi páchatelia - ukončené prípady  
64 176 

 
59 674  

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2009 - 2010 

Celková rýchlosť  trestného konania je výrazne ovplyvnená aj spoluprácou s orgánmi 

policajného zboru a inými orgánmi. Správa o činnosti prokuratúry za rok 2010 o tomto fakte 

podrobne informuje a pre závaţnosť uvádzame zistenia v plnom znení
31

: 

 „Rozhodujúcim ukazovateľom pre posúdenie a vyhodnotenie rýchlosti prípravného 

konania je dĺţka trvania trestného konania od začatia trestného stíhania do samotného 

rozhodnutia v prípravnom konaní. Zo zabezpečených štatistických údajov vyplýva, ţe v 

porovnaní s minulým rokom došlo k niektorým zmenám v dĺţke konania v trestných veciach 

od začatia trestného stíhania po meritórne ukončenie veci policajtom alebo po predloţenie 

spisu s návrhom na podanie obţaloby, prípadne iné meritórne rozhodnutie. Počet vecí 
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ukončených do jedného mesiaca stúpol o viac ako jednu polovicu, pričom výraznejšie 

u známych páchateľov, ktorých počet stúpol o viac ako tri a pol násobok. K zmene došlo aj 

u vecí ukončených do 6 mesiacov, ktorých počet celkovo pribliţne o 25% poklesol, pričom 

u neznámych páchateľov počet ukončených vecí poklesol asi o 30 %. Počet vecí ukončených 

do 1 roka taktieţ poklesol, výraznejšie u známych páchateľov (30%). V ukončení starších 

trestných vecí, ktoré majú nízky podiel na celkovom počte ukončených vecí, boli tieţ 

zaevidované výraznejšie zmeny. Konkrétne v trestných veciach nad 10 rokov u známych 

páchateľov počet ukončených vecí vzrástol viac ako o päťnásobok. Počet vecí ukončených 

v roku 2010 od začatia trestného stíhania do meritórneho ukončenia veci policajtom, prípadne 

do predloţenia návrhu na meritórne rozhodnutie prokurátorovi : 

do 1 mesiaca   -  32 103 

do 6 mesiacov -  50 685 

do 1 roka         -  13 900 

do 5 rokov       -  14 175 

do 10 rokov     -    1 844 

nad 10 rokov   -    2 276 

spolu:               114 983 

z toho známi páchatelia: 

do 1 mesiaca   -  21 958 

do 6 mesiacov -  20 132 

do 1 roka         -    4 591 

do 5 rokov       -    5 641 

do 10 rokov     -       830 

nad 10 rokov   -    2 157 

spolu:                 55 309 

z toho neznámi páchatelia: 

do 1 mesiaca   -  10 145 

do 6 mesiacov -  30 553 

do 1 roka         -    9 309 

do 5 rokov       -    8 534 

do 10 rokov     -    1 014 

nad 10 rokov   -       119 

spolu:                 59 674 

 Spolupráca s orgánmi polície je do značnej miery ovplyvnená dlhodobo 

pretrvávajúcimi nepriaznivými faktormi, ktoré významným spôsobom negatívne zasahujú do 

priebehu vyšetrovania. 

Prieťahy spôsobuje predovšetkým vysoká zaťaţenosť a rozpracovanosť vecí, 

poddimenzovaný personálny stav vyšetrovateľov a poverených príslušníkov Policajného 

zboru (zvýraznené autorkou správy), pomerne veľká fluktuácia policajtov a s tým spojený aj 

nedostatok praktických skúseností počas krátkej vyšetrovateľskej praxe. Tieto skutočnosti 

ovplyvňujú aj časté zmeny v osobách policajtov, realizujúcich konkrétnu trestnú vec, nakoľko 
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dochádza k prerozdeľovaniu vyšetrovacích spisov v neskončených trestných veciach, čo si 

vyţaduje ďalší čas na opätovné naštudovanie často rozsiahleho vyšetrovacieho materiálu 

novým vyšetrovateľom. Samotné vyšetrovanie, ako aj výkon dozoru prokurátora, je týmto 

výrazne sťaţený. 

 Z pohľadu prokuratúry pretrvávajúcim dlhodobým problémom, ktorý má výrazný 

vplyv aj na dĺţku prípravného konania, je, ţe práve policajti spôsobujú svojim konaním 

značné a neopodstatnené prieťahy, ktoré nemoţno akceptovať. Najmä ide o nedôsledné 

plnenie konkrétnych pokynov prokurátorov v jednotlivých veciach a nedodrţiavanie 

lehôt stanovených prokurátormi (zvýraznené autorkou správy). Zaznamenané boli aj 

prípady ignorovania viacerých pokynov prokurátora, pričom policajti často reagujú aţ na 

signalizácie zo strany prokuratúry, ktoré sú zasielané do rúk nadriadeným orgánom policajta. 

Pomerne často policajti nerešpektujú 48 hodinovú lehotu na predloţenie uznesenia 

prokurátorovi, oneskorene predkladajú vyšetrovacie spisy na rozhodovanie o podaných 

sťaţnostiach alebo predkladajú neúplné spisy. 

 Podstatným a dlhodobým aspektom, negatívne ovplyvňujúcim dĺţku prípravného 

konania, je  najmä nedostatok praktických skúseností a nedostatočná znalosť 

trestnoprávnych predpisov policajtmi (zvýraznené autorkou správy).. V tejto súvislosti 

moţno poukázať na nedostatočne vypracovaný systém vzdelávania a absenciu 

samovzdelávania. Prokurátori sú v takýchto prípadoch nútení nahrádzať činnosť policajtov, 

musia dávať policajtom pokyny na opakovanie uţ vykonaných nezákonných procesných 

úkonov, a to aj v súvislosti s rozhodovacou činnosťou policajtov a mnohokrát tieţ vrátiť vec 

na doplnenie vyšetrovania podľa § 230 odsek 2 písmeno d) Trestného poriadku. Kvalita 

rozhodnutí policajtov je nie ojedinele na veľmi nízkej úrovni, ich rozhodnutia často 

nespĺňajú základné náleţitosti vyţadované Trestným poriadkom a musia byť zo strany 

prokurátorov zrušené (zvýraznené autorkou správy). Aj takýto postup predlţuje 

v konečnom dôsledku prípravné konanie. 

 Predkladanie podnetov na podanie návrhu na väzbu je ďalšou problémovou oblasťou. 

Pri podávaní týchto podnetov policajti často nevyhodnocujú skutočnosť,     či vôbec v daných 

konkrétnych prípadoch existuje niektorý z dôvodov väzby, nehovoriac o materiálnom znaku 

väzby. V rezorte prokuratúry boli zaznamenané také podnety policajtov, ktoré  

nevyhodnocujú skutočnosti, v ktorých vidia dôvody väzby, sú alibistické a skutočnosti 

uvádzané policajtmi často vôbec nezodpovedajú dôkazom obsiahnutým v spisovom materiáli, 

pohybujú sa skôr v rovine domnienok. Tieţ je potrebné uviesť, ţe podnety sú zo strany polície 

často podávané ku koncu 48 hodinovej lehoty, čo neumoţňuje prokurátorovi dôsledne 
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vyhodnotiť spis a riadne vypracovať návrh. Vyskytli sa aj prípady, keď vedenie Policajného 

zboru prezentuje výsledky svojej práce tak, ţe do masovokomunikačných prostriedkov, najmä 

cestou televízie, oznamujú ako veľké úspechy uţ samotné zadrţanie osôb, ktoré častokrát 

nemajú ani procesné postavenie obvinených s tým, ţe sa snaţia vytvoriť silný tlak na následné 

rozhodovanie prokurátora pri hodnotení zákonnosti samotného obvinenia, ako aj dôvodov na 

podanie návrhu na vzatie do väzby, v neposlednom rade vytvárajú tlak aj na súd.  

           Rýchlosť a plynulosť prípravného konania je v mnohých prípadoch negatívne 

ovplyvnená nevyhnutnosťou znaleckého dokazovania, avšak vypracovávanie znaleckých 

posudkov Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru v nie výnimočných 

prípadoch aţ v ročných termínoch, je z časového hľadiska neprijateľné. Medzi frekventované 

opakujúce sa objektívne príčiny neúmernej dĺţky prípravného konania patria aj nevybavené 

doţiadania slovenských orgánov o právnu pomoc v cudzine. V neposlednom rade dĺţku 

prípravného konania negatívne ovplyvňuje nedisciplinovaný prístup obvinených a obhajcov, 

ale aj svedkov a poškodených k účasti na úkonoch v trestnom konaní, ktorí svoju neúčasť 

často aj opakovane ospravedlňujú, neúspešné predvádzanie obvinených a realizácia vydaných 

príkazov na zatknutie.“
32

 

 Z uvedených  informácií  nie je moţné zistiť, ako  vymenované nedostatky práce polície 

a vyšetrovaľov/liek vplývajú na  riešenie prípadov násilia páchaného na ţenách. Moţno však 

predpokladať, ţe dané nedostatky  sú pomerne systémové a spôsobujú prieťahy, vrátenie 

spisov, nedostatočné vyšetrenie prípadov NPŢ.  

2.2.4. ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE V  OBLASTI NPŢ  

K 31.12. 2010 pracovalo na pozícií prokurátora 441 muţov a 398 ţien. Podiel ţien 

prokurátoriek sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer nezmenil. Priemerná mzda 

prokurátora v roku 2010 bola 3 054 €  a prokurátoriek 2 812 €. Rodová mzdový rozdiel 

v neupravenej forme bol 7,92%. V roku 2009 výška miezd podľa pohlavia nebola  

poskytnutá. 

Špecializácia prokurátorov a prokurátoriek v oblasti násilia páchaného na  ţenách  

 Špecializáciou sa rozumie hlavné zameranie činnosti prokurátora alebo prokurátorky, 

hoci môţu jej či jemu byť prideľované i iné veci, nespadajúce do jeho/jej špecializácie, pokiaľ 

to vyţadujú odôvodnené potreby náleţitého výkonu pôsobnosti príslušnej prokuratúry. 
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Špecializácia môţe byť zriadená na pokyn generálneho prokurátora podľa § 10 ods. 1 zákona 

č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. Na základe zradenej špecializácie okresný prokurátor či 

prokurátorka, krajský prokurátor/ka a generálny prokurátor/ka musí písomným opatrením 

s prihliadnutím na odborné znalosti, ţivotné skúsenosti  a skúsenosti v danej oblasti určiť 

minimálne jedného prokurátora/ku vo svojej pôsobnosti pre vykonávanie špecializácie. Podľa 

poskytnutých informácií  GE SR špecializácia na trestné skutky násilia páchaného na 

ţenách nie je zriadená. Zriadená nie je ani špecializácia na domáce násilie páchané na 

dospelých ţenách. 

 Zriadená  je však špecializácia pre  trestnú činnosť mladistvých a trestné činy spáchané na 

deťoch ( od 1. júla 2008)
33

,  ktorá z časti  pokrýva problematiku domáceho násilia – ale iba na 

deťoch.
34

 V roku 2010 pracovalo na  poste  takejto špecializácie dokopy 83 osôb, 20 

prokurátorov a 63 prokurátoriek. Prokurátor/ka špecializovaný/á na trestnú činnosť 

mladistvých a trestné činy spáchané na deťoch vykonáva prokurátorský dozor nad 

zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní a zastupuje 

v konaní pred súdom obţalobu alebo návrh na dohodu o vine a treste vo veciach trestných  

činov, pokiaľ sa ich dopustili mladiství alebo osoby, ktoré v čase činu inak trestného 

nedovŕšili štrnásty rok svojho veku a vo veciach trestných činov podľa tretej hlavy osobitnej 

časti Trestného zákona
35

, ako i vo všetkých ďalších prípadoch, keď poškodenou je osoba vo 

veku do 18 rokov. Prokurátor/ka špecializovaný/á na trestnú činnosť mladistvých a trestné 

činy spáchané na deťoch predkladá poznatky na podanie návrhov súdu podľa § 35 ods. 1 

písm. e) Občianskeho súdneho poriadku, ktoré  vyplynuli z vyšetrovacieho alebo dozorového 

spisu, prokurátorovi vykonávajúcemu pôsobnosť v občianskom súdnom konaní.  Okresný 

prokurátor/ka, krajský prokurátor/ka a generálny prokurátor/ka umoţní prokurátorovi/ke 

špecialistovi vzdelávanie v rozsahu stanovenej špecializácie. Prokurátor/ka špecialista/tka je 

povinný/á náleţitým spôsobom sa vzdelávať a pravidelne sa zúčastňovať  systematického 

odborného vzdelávania uskutočňovaného prokuratúrou a Justičnou akadémiou v určenej 

špecializácii.  Vypracovaný je aj zoznam takto špecializovaných prokurátorov a prokurátoriek 

                                                 
33

 Pokyn generálneho prokurátora SR z 23. júna 2008 o zriadení špecializácie prokurátorov na trestnú činnosť 
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http://www.genpro.gov.sk/ext_dok-po6_2008-2241/35521c


47 

 

(dostupný na krajských aj okresných prokuratúrach),  menný zoznam však je zneprístupnený 

ako informácia podľa zákona   č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
36

 

 Okrem špecializácie na trestnú činnosť mladistvých a trestné činy spáchané na deťoch 

je zriadená ešte špecializácia na trestnú činnosť proti ţivotnému prostrediu ( od 1. februára 

2009)
37

, ktorá, okrem iného, obsahuje aj vyvíjanie primeranej metodicko – usmerňovacej, 

preventívno – výchovnej a publikačnej  činnosti a vedenie evidencie  o tejto činnosti. V tejto 

súvislosti  je teda na zváţenie zriadenia špecializácie na trestné činy spáchané na ţenách, 

rámcovo vymedzené podľa definície OSN z roku 2003, či iných medzinárodných 

dokumentov, najnovšie aj podľa Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu páchanom na 

ţenách a domácemu násiliu. 

Podľa správy o činnosti prokuratúry za rok 2010
38

 odkazujú tvorcovia a tvorkyne správy na 

NAP rodovej rovnosti a jeho 6  operačný cieľ, v rámci ktorého sa má zefektívniť   a   

skvalitniť   systém    prevencie  a  eliminácie  diskriminácie  a  násilia  vo všetkých jeho 

formách a v ktorom vláda pod bodom 29. odporučila  vypracovať  komparatívnu  analýzu  

prevencie a eliminácie rodovo podmieneného  násilia  a  návrh  legislatívneho a 

inštitucionálneho zabezpečenia, ochrany  a  pomoci  ţien  zaţívajúcich rodovo podmienené 

násilie. Termín je do konca roku 2013 a Generálna prokuratúra očakáva vyzvanie na 

spoluprácu MPSVaR SR ako gestora tejto úlohy aj s ostatnými zodpovednými subjektmi 

danej úlohy. Zároveň GE proklamuje, ţe v rámci svojej činnosti sa prokuratúra podieľa na 

plnení cieľov Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 - 2013 v aplikačnej 

praxi prokurátorov,
39

  bez bliţšieho špecifikovania tohto podieľania sa.  

Zaťaţenosť prokurátorov a prokurátoriek  

V roku 2010 priemerný mesačný počet podaných obţalôb na jedného prokurátora či 

prokurátorku bol 3,94 čo je pokles oproti roku 2009, kedy priemer bol 4,15 obţalôb. V 

priemere mesačne na jedného prokurátora najviac obţalôb 9,85 podali v roku 2010 na 

Okresnej prokuratúre Revúca, v roku 2009 na Okresnej prokuratúre Námestovo to bolo 8,41 
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s. 4.  

http://www.genpro.gov.sk/ext_dok-po6_2008-2241/35521c
http://www.genpro.gov.sk/ext_dok-po9_2008-2261/35541c
http://www.genpro.gov.sk/index/open_file.php?ext_dok=75271
http://www.genpro.gov.sk/index/open_file.php?ext_dok=75271
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obţalôb. V priemere mesačne na jedného prokurátora či prokurátorku okresných prokuratúr 

najmenej obţalôb 1,60 podali v roku 2010 na Okresnej prokuratúre Partizánske, oproti roku 

2009, keď na Okresnej prokuratúre Dolný Kubín podali 1,60 obţalôb.
40

 

Na ţiadosť o poskytnutie informácií o vzdelávaní prokurátorov a prokurátoriek v oblasti 

násilia páchaného na ţenách  alebo domácom násilí  boli poskytnuté nasledujúce informácie:  

V roku 2010 sa nekonalo ţiadne vzdelávanie špeciálne zamerané len na oblasť násilia 

páchaného na ţenách. Táto oblasť je súčasťou seminárov týkajúcich sa jednotlivých trestných 

činov.  V roku 2010 sa konal seminár na tému: Dokazovanie v trestnom konaní o vybraných 

trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeţi, so zameraním 

na aplikáciu osobitných ustanovení na ochranu maloletých obetí a svedkov a psychologické 

aspekty vykonávania procesných úkonov s nimi. Seminár organizoval trestný odbor 

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v dňoch 20.- 21. septembra 2010 (rozsah cca 16 

hodín). Zúčastnilo sa na ňom 85 prokurátorov (19 muţov a 66 ţien.)
41

    

 

2.3. INDIKÁTORY V  PÔSOBNOSTI SÚDNICTVA 

 

      Evidenčný systém súdnictva umoţňuje  sledovať priamo  počet odsúdených muţov za TČ, 

v ktorých  bola poškodená ţena a zároveň aj kategóriu „domáce násilie“, ktoré však nie je 

bliţšie vyšpecifikované ani v metodike MS. Tieto skutočnosti sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom nezmenili.  Navyše pracovníci a pracovníčky  oddelenia rezortnej 

štatisticky a výkazníctva poskytujú  údaje o odsúdených podľa „starého“ aj „nového“ 

Trestného zákona, vyuţitím oficiálneho prevodníka jednotlivých skutkových podstát trestných 

činov, čím je moţné vysledovať  odsúdené osoby za oba TZ a v podstate rovnaký TČ v 

danom roku.  

2.3.1. ODSÚDENÉ OSOBY PODĽA POHLAVIA ZA VYBRANÉ TČ  

  Za vraţdu (úkladná a vraţdu) bolo v roku 2010  odsúdených dokopy 60 osôb, 

z toho 59 muţov a 1 ţena (roku 2009 to bolo 41 muţov a 5 ţien). Za nedovolené prerušenie 

tehotenstva  bolo odsúdených 6 muţov, roku 2009  celkovo 4 muţi. Za obchodovanie s ľuďmi 

                                                 
40

 Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010  
41

 Odpoveď riaditeľa osobného úradu GE SR.  
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4 muţi a 2 ţeny, v roku 2009 iba  muţi - piati. Počet odsúdených osôb za týranie blízkej 

osoby a zverenej osoby sa v porovnaní s rokom 2009 zvýšil na  o 10 na 173 (z toho 295 

odsúdených muţov a 16 ţien; v roku 2009 to bolo 149 muţov a 14 ţien). Výrazne sa zvýšil aj 

počet odsúdených za zanedbanie povinnej výţivy zo 3 047 osôb na 3 746 ( z toho 3 288 

muţov). Zvýšil sa  aj počet odsúdených za ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe (prevaţne 

záškoláctvo) zo  776 v roku 2009 na 870 v roku 2010. To prevaţujú odsúdené ţeny nad 

muţmi (528 ţien a 341 muţov). Počet odsúdených za nebezpečné vyhráţanie zostal takmer na 

rovnakej úrovni ako v roku 2009.  

Počet odsúdených osôb podľa pohlavia za vybrané TČ v roku 2010. 

TRESTNÉ ČINY  

§ 

PODĽA              

TZ                   

300/2005 

Počet § 

PODĽA                    

TZ                     

140/1961 

Počet 

odsúd.                
osôb 

z toho  spách.                
skutkov 

odsúd.  
osôb 

z toho  spách.                
skutkov muţi ţeny muţi ţeny 

Úkladná vraţda § 144 2 2 0 2 
§ 219 15 14 1 18 

Vraţda § 145 43 43 0 46 

 Zabitie 
§ 147 - § 

148 
38 32 6 40 xx x x x x 

 Usmrtenie § 149 192 159 33 195 xx x x x x 

Nedovolené prerušenie 
tehotenstva 

§ 150 - § 

153 
6 6 0 6 

§ 227- § 

229 
0 x x x 

Účasť na samovraţde § 154 0 x x x § 230 0 x x 1 

Ublíţenie na zdraví 
§ 155- § 

157 
1 812 1 694 118 2 194 

§ 221- § 

223 
111 100 11 165 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 4 2 2 4 § 246 2 2 0 4 

Obchodovanie s deťmi 
§ 180 - § 

181 
3 3 0 3 § 216a,b 1 0 1 1 

Obmedzovanie osobnej 

slobody 
§ 183 58 57 1 77 § 231 3 3 0 16 

Lúpeţ § 188 547 513 34 575 § 234 67 64 3 81 

Vydieranie § 189 231 217 14 276 § 235 52 50 3 87 

Hrubý nátlak 
§ 190 - § 

191 
7 7 0 13 § 235a,b 1 1 0 3 

Porušovanie domovej 

slobody 
§ 194 862 794 68 1 586 § 238 36 34 2 75 

Porušovanie tajomstva 

prepravovaných správ 
§ 196 - § 

198 
4 2 2 11 

§ 239- § 

240a 
0 x x x 

Znásilnenie § 199 32 32 0 39 § 241 4 4 0 14 

Sexuálne násilie § 200 20 20 0 28 § 241a 2 2 0 3 

 Sexuálne zneuţívanie 
§ 201 - § 

202 
183 180 3 198 

§ 242- § 

243 
10 10 0 14 

 Súloţ medzi príbuznými § 203 0 x x 1 § 245 0 x x 9 

Odloţenie dieťaťa § 205 2 0 2 3 xx x x x x 

Opustenie dieťaťa § 206 3 0 3 3 § 212 1 1 0 10 

Zanedbanie povinnej výţivy § 207 3 700 3 247 453 3 772 § 213 46 41 5 50 

Týranie blízkej osoby a 

zverenej osoby 
§ 208 153 138 15 157 § 215 20 19 1 22 

 Únos 
§ 209 - § 

210 
3 3 0 6 § 216 0 x x 2 

 Ohrozovanie mravnej 

výchovy mládeţe 
§ 211 866 341 525 892 § 217 4 1 3 9 

Násilie proti skupine 
obyvateľov a proti 

jednotlivcovi 
§ 359 17 17 0 30 § 196 0 x x 6 

Nebezpečné vyhráţanie § 360 1 178 1 140 38 1 465 § 197a 24 24 0 57 

Opilstvo § 363 18 15 3 21 § 201a 0 x x x 
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Výtrţníctvo § 364 979 924 55 2 013 § 202 69 66 3 151 

Kupliarstvo § 367 6 3 3 8 § 204 1 1 0 3 

Výroba detskej pornografie § 368 1 1 0 3 § 205b 0 x x x 

Rozširovanie detskej 

pornografie 
§ 369 9 9 0 12 § 205c 0 x x x 

Prechovávanie detskej 

pornografie 
§ 370 6 6 0 11 § 205d 0 x x x 

Ohováranie § 373 11 6 5 12 § 206 0 x x x 

 Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 

2.3.2. ODSÚDENÍ MUŢI ZA NÁSILIE PÁCHANÉ  NA ŢENÁCH A  DEŤOCH  

V tabuľke sú uvedené iba tie TČ, za ktoré bol v roku 2010 odsúdený aspoň jeden muţ 

a poškodenou osobou bola ţena, dieťa (chlapec/alebo dievča). Viaceré  sledované TČ 

nevykazovali ani jedného odsúdeného muţa s poškodenou ţenou či dieťaťom.  

Počet odsúdených muţov za násilie páchané na ţenách a/alebo deťoch  v roku 2010 

TZ 

300/2005 

TZ 

140/1961 
Trestné činy  

Počet odsúdených (páchateľ muţ) 

poškodená osoba 
 

poškodená  

ţena  

poškodená 

ţena  

 + dievča  

poškodené 

dieťa  

dievča 

poškodené 

dieťa  

chlapec 

domáce násilie 

§ 144 
§ 219 

Úkladná vraţda - - - - - 

§ 145 Vraţda 14 - - - 1 

§ 147 - § 

148 
xx  Zabitie 

2 - - 1 - 

§ 149 xx  Usmrtenie 40 - 1 7 - 

§ 155- § 

158 

§ 221- § 

224 
Ublíţenie na zdraví 

427 - 17 37 72 

§ 179 § 246 Obchodovanie s ľuďmi 3 - - - - 

§ 180 - § 

181 
§ 216a,b Obchodovanie s deťmi 

1 - - - 1 

§ 183 § 231 Obmedzovanie osobnej slobody 26 - 4 2 6 

§ 188 § 234 Lúpeţ 137 - 1 25 1 

§ 189 § 235 Vydieranie 60 - 2 19 22 

§ 190 - § 

191 
§ 235a,b Hrubý nátlak 

1 - - - - 

§ 194 § 238 Porušovanie domovej slobody 230 1 4 1 8 

§ 199 § 241 Znásilnenie 27   3   4 

§ 200 § 241a Sexuálne násilie 12   - 4 2 

§ 201 - § 

202 

§ 242- § 

243 
 Sexuálne zneuţívanie 

14 3 128 5   

§ 206 § 212 Opustenie dieťaťa 1 - - - - 

§ 207 § 213 Zanedbanie povinnej výţivy 489 38 378 411   

§ 208 § 215 
Týranie blízkej osoby a zverenej 
osoby 118 2 4 10 104 

§ 209 - § 

210 
§ 216  Únos 

1   1     

§ 211 § 217 
 Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeţe 3   40 64   

§ 345 § 174 Krivé obvinenie 2 - - - - 

§ 346 § 175 Krivá výpoveď a krivá prísaha 2 - - 1 - 

§ 359 § 196 
Násilie proti skupine obyvateľov 
a proti jednotlivcovi 8 1 1 1 5 

§ 360 § 197a Nebezpečné vyhráţanie 658 4 11 16 443 

§ 363 § 201a Opilstvo 4 - - - 2 

§ 364 § 202 Výtrţníctvo 57 - 9 17 2 

§ 373 § 206 Ohováranie 1 - 1 - - 

  SPOLU 2 338     

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 
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V roku 2010 bolo odsúdených 14 muţov za vraţdu ţeny, v roku 2009 to bolo 8. Označenie, 

ţe išlo o blízku ţeny – domáce násilie sa však objavuje iba v jednom prípade. Zvýšil sa aj 

počet odsúdených muţov za ublíţenie na zdraví ţien zo 400 na 427 ( domáce násilie v 72 

prípadoch – pokles v porovnaní s rokom 2009 – vtedy 119). Týranie blízkej a zverenej  osoby 

zaznamenalo  mierne zvýšenie zo 111 na 118, opäť však pokles v domácom násilí. Pokles 

nastal v počte odsúdených muţov za nebezpečné vyhráţanie sa ţenám – zo 717 na 658, 

označenie prípadu ako domáceho násilia zo 635 na 443.  

2.3.3. OSOBITNÉ DÔVODY ODSÚDENÝCH MUŢOV ZA NÁSILIE PÁCHANÉ NA 

ŢENÁCH  

Štatistický evidenčný list  MS SR umoţňuje označenie aj osobitných dôvodov spáchania 

trestného činu. Spomedzi jedenástich kategórií sa jednoznačne najviac označujú dôvody ako  

„vplyv prostredia a negatívne povahové vlastnosti“, „osobná nenávisť či odplata“ a „sexuálne 

dôvody“. V prípadoch násilia páchaného muţmi na ţenách  ide jednoznačne o vplyv 

prostredia a negatívne povahové= vlastnosti, ktoré „sú dôvodmi“ muţa k násilnému správaniu 

voči ţene.  

Osobitné motívy  odsúdených muţov za násilie páchané na ţenách v roku 2010 

TZ 

300/2005 

TZ 

140/1961 
Trestné činy  

Počet odsúdených (páchateľ muţ) 

poškodená ţena  

vybrané druhy osobitného dôvodu spáchania trestného činu 

 osobná nenávisť , 

odplata , pomsta 

sexuálne dôvody 

(pohlavná zvrátenosť) 

vplyv prostredia , 

negatívne povahové 

vlastnosti 

§ 144 
§ 219 

Úkladná vraţda - - - 

§ 145 Vraţda 4 - 8 
§ 147 - § 

148 
xx  Zabitie 

- - 2 

§ 149 xx  Usmrtenie - - 30 
§ 155- § 

158 

§ 221- § 

224 
Ublíţenie na zdraví 

26 - 338 

§ 179 § 246 Obchodovanie s ľuďmi - - 2 

§ 183 § 231 
Obmedzovanie osobnej 

slobody 1 3 18 

§ 188 § 234 Lúpeţ 1   58 

§ 189 § 235 Vydieranie 3 2 43 

§ 192 § 237 Nátlak  - 1 - 

§ 194 § 238 
Porušovanie domovej 

slobody 11 - 168 

§ 199 § 241 Znásilnenie - 10 14 

§ 200 § 241a Sexuálne násilie - 10 2 

§ 201 - § 

202 

§ 242- § 

243 
 Sexuálne zneuţívanie 

- 5 6 

§ 207 § 213 
Zanedbanie povinnej 
výţivy     372 

§ 208 § 215 
Týranie blízkej osoby a 

zverenej osoby 16   93 

§ 211 § 217 
 Ohrozovanie mravnej 

výchovy mládeţe   1 2 

§ 345 § 174 Krivé obvinenie - - 2 

§ 346 § 175 Krivá výpoveď a krivá - - 2 
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prísaha 

§ 359 § 196 

Násilie proti skupine 

obyvateľov a proti 

jednotlivcovi 2 - 5 

§ 360 § 197a Nebezpečné vyhráţanie 83   528 
§ 361 - § 

362 

§ 199 - § 

200 
Šírenie poplašnej správy 

1 - - 

§ 363 § 201a Opilstvo   - 4 

§ 364 § 202 Výtrţníctvo 3 2 49 

§ 373 § 206 Ohováranie - - 1 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 

V štatistickom liste T sa sleduje aj „osobitný“ motív ( podľa § 140 TZ), ktorý doteraz 

obsahoval 5 kategórií, viacerých sa prelínajúcich s osobitnými dôvodmi. V pripravovanom 

rozšírení štatistického listu T na rok 2012 sa uvaţuje o rozšírenie osobitných dôvodov na 12 – 

o kategóriu „šikana“ a osobitné motívy sa rozširujú o „úmysel spáchať trestný čin  terorizmu 

a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419“ a o „úmysel verejne podnecovať  

k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej 

rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboţenské 

vyznanie, ak je zámienkou pre vyhráţanie sa z predchádzajúcich dôvodov“
42

 

Motív či dôvod spáchanie úmyselného trestného činu z dôvodu pohlavia/rodu  obete, 

resp. mizogýnie nie je medzi dôvodmi ani motívmi uvedené. Treba preto zváţiť, ako by 

sa dala kategória „rodovo-podmieneného násilia“ – tak ako je vymedzená 

v medzinárodných dokumentoch vzťahujúcich sa na násilie páchané na ţenách, zaradiť 

a definovať.  

2.3.4. VPLYV OMAMNÝCH LÁTOK A OCHRANNÉ OPATRENIA V  PRÍPADOCH 

NPŢ  

Sledovali sme vplyv alkoholu alebo inej omamnej látky na spáchanie násilia voči ţenám. MS  

eviduje celkovo 532 odsúdených muţov za násilie  spáchané na ţenách , ktorí boli pod 

vplyvom alkoholu a 7 bolo pod vplyvom drog či inej návykovej látky. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom ide o zníţenie (v roku 2009 celkovo 674 takýchto odsúdených 

muţov). Vplyv alkoholu  bol zistený iba u 22,79% odsúdených muţov za násilie páchané na 

ţenách v roku 2010.  Viac ako  tri štvrtiny všetkých odsúdených muţov za trestné činy 

násilia páchaného na ţenách bolo triezvych. Časté  a medializované spájanie alkoholizmu 

a násilie páchaného na ţenách či domáceho násilia  teda skutočne len potvrdzuje mýtus 

o alkohole ako príčine násilia.  

                                                 
42

 Nový štatistický list T na rok 2012 poskytnutý MS SR.  
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Pritom  protialkoholické liečenie bolo nariadené odsúdeným muţom za násilie spáchané na 

ţenách iba 228 muţom, t.j. asi ½ u ktorých bol zistený vplyv alkoholu. Ostatné druhy liečenia 

boli nariadené ešte v niţšom počte. Pritom protitoxikomanických liečení bolo nariadených 

viac ako  odsúdených muţov za NPŢ,  u ktorých bol zistený vplyv drog a inej toxickej látky.  

 

Vplyv omamných látok a ochranné liečenie u odsúdených muţov za NPŢ v roku 2010 

Trestné činy  

 

Počet odsúdených (páchateľ muţ, poškodená ţena) 

Vplyv 

zníţenie 

trestnej 

sadzby 

Ochranné opatrenia 

alkoholu 

drogy, 

alebo 

inej 

toxickej 

látky 

protialkoholické 

liečenie 

psychiatrické 

liečenie 

protitoxikomanické 

liečenie 

sexuologické 

liečenie 

Vraţda 6 - 1 1 - - 1 

 Usmrtenie 4 - - - - - - 

Ublíţenie na zdraví 62 1 19 11 4 1 - 

Obmedzovanie 
osobnej slobody 

6 - 4 4 3 - 2 

Lúpeţ 8 2 8 3 2 9 - 

Vydieranie 19 - 12 7 4 5 - 

Porušovanie 

domovej slobody 
22 - 8 13 - 6 - 

Znásilnenie 8 - 3 2 - - 2 

Sexuálne násilie 2 - - - - - 1 

 Sexuálne 
zneuţívanie 

- - 2 - - - 1 

Zanedbanie 

povinnej výţivy 
1 - 1 5 - - - 

Týranie blízkej 
osoby a zverenej 

osoby 

61 1 13 37 4 3 - 

 Ohrozovanie 

mravnej výchovy 
mládeţe 

1 - - 1 - - - 

Násilie proti skupine 

obyvateľov a proti 
jednotlivcovi 

4 - - 1 - - - 

Nebezpečné 

vyhráţanie 
312 2 20 137 12 14 1 

Šírenie poplašnej 
správy 

- - - 1 - - - 

Opilstvo 3 1 1 2 2 2 - 

Výtrţníctvo 13 - - 3 1 - - 

SPOLU 532 7 92 228 32 40 8 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 

Otázkou zostáva,  ako by prípadné programy pre páchateľov násilia páchaného na ţenách boli 

inštitucionálne zachytené a teda aj zaradené do špeciálnej kategórie ochranného opatrenia vo 

forme „liečenia.“ Sporné je aj označenie „liečenie“, pretoţe indikuje, ţe páchateľ je „chorý“. 

Pritom ide skôr o resocialičný program či psychologicko-terapeutický program na zmenu 
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postojov  -  prevzatie zodpovednosti za svoje násilné správanie a zmenu svojho dominantného 

správania voči ţenám a deťom.
43

  

2.3.5. VEK A VZDELANIE ODSÚDENÝCH  MUŢOV ZA NPŢ  

Z vekového hľadiska sa dopúšťali násilia na ţenách prevaţne muţi vo vekovej kategórie 31 – 

60 rokov.  Vekový interval tejto  kategórie je však širší ako všetky ostatné kategórie, preto 

bude obsahovať aj najviac odsúdených muţov za NPŢ.  

Porovnávali sme preto radšej podiel jednotlivých vekových kategórií na celkovom  počet 

odsúdených muţov za NPŢ s predchádzajúcim rokom. V porovnaní s rokom 2009 sa zníţil 

podiel páchateľov NPŢ z 5,57 %  na 3,38 % a zvýšil sa podiel  páchateľov vo vekovej 

kategórií 31 – 60 rokov z 64,68 % na 67,07 %. Ostatné  vekové kategórie dosiahli  pribliţne 

rovnaký podiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ubudlo páchateľov NPŢ do 18 

rokov a zvýšil sa počet 31 – 60 ročných páchateľov.  

Zo vzdelanostného hľadiska boli odsúdení muţi za NPŢ všetkých vzdelanostných kategórií. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom však došlo k zníţeniu podielu odsúdených muţov za 

NPŢ s neukončeným  či základným vzdelaní takmer o polovicu a k nárastu podielu 

stredoškolákov a stredoškolákov s maturitou ( z 29,72% na 35,07%). Vysokoškolsky vzdelaní 

odsedení muţi za násilie páchané na ţenách tvoria podiel do 3% ( 2,63% v roku 2009 a 2,70% 

v roku 2010).  

Odsúdení muţi za násilie páchané na ţenách podľa veku a vzdelania páchateľa v roku 

2010  

TČ 

vybrané vekové kategórie odsúdených vzdelanie 

do 18 

rokov 

od 19 do 

30 rokov 

od 31 

do 60 

rokov 

nad 

60 

rokov 

neukon. 

základné 

základné, 

vyučený 

stredoškolské, 

stredoškolské s 

maturitou 

vysokoškolské 

Vraţda - 3 9 2 2 7 5   

 Zabitie - - 2 - 1 1 - - 

 Usmrtenie 1 18 21     17 20 3 

Ublíţenie na zdraví 5 143 248 30 9 214 169 34 

Obchodovanie s ľuďmi - 1 2 - 1 2     

Obchodovanie s deťmi - - 1 - - - 1 - 
Obmedzovanie osobnej 
slobody 3 10 12 1 - 13 13 - 

Lúpeţ 30 72 35   13 95 29   

Vydieranie 2 27 31     32 24 4 

Hrubý nátlak - 1 - - - - 1 - 

Nátlak  - - 1 - - 1 - - 

                                                 

43
 Viac o programoch pre páchateľov násilia páchaného na ţenách pozri v Holubová, B., 2010: Programy pre 

prácu s muţmi – páchateľmi násilia na ţenách v partnerských vzťahoch, IVPR, Bratislava   
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Porušovanie domovej 
slobody 28 97 98 6 25 148 56 - 

Znásilnenie 1 8 17 1 5 20 2   

Sexuálne násilie - 5 7 - 1 9 2 - 

 Sexuálne zneuţívanie 4 6 4 - 2 8 4 - 

Opustenie dieťaťa - - 1 - - 1 - - 
Zanedbanie povinnej 

výţivy - 64 420 5 10 255 216 8 
Týranie blízkej osoby a 
zverenej osoby - 6 101 11 1 70 44 3 

 Únos - - 1 - - - 1 - 
 Ohrozovanie mravnej 
výchovy mládeţe - - 3 - - 2 1 - 

Krivé obvinenie - - 1 1 1 1 - - 
Krivá výpoveď a krivá 
prísaha - 1 1 - - 1 1 - 
Násilie proti skupine 

obyvateľov a proti 

jednotlivcovi - 1 6 - - 3 3 1 

Nebezpečné vyhráţanie 5 92 513 46 18 422 207 9 

Šírenie poplašnej správy - - 1 - - - 1 - 

Opilstvo - 2 1 1 1 1 2 - 

Výtrţníctvo - 27 28 2 3 37 16 1 

Výroba detskej pornografie - - - - - - - - 

Ohováranie - - 1 - - - 1 - 

SPOLU 79 584 1566 106 93 1360 819 63 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 

2.3.6. VYBRANÉ DRUHY TRESTOV   ODSÚDENÝCH MUŢOV ZA NPŢ  

Sledovali sme počet a podiel vybraných trestov odsúdených muţov za násilie páchané na 

ţenách v roku 2010 a porovnali sme ich s rokom 2009.  

Vybrané druhy trestov odsúdených muţov za násilie páchané na ţenách v roku 2010 

Trestné činy  

Počet odsúdených (páchateľ muţ) 

poškodená ţena  

počet odsúdených v minulosti 

uţ trestaných 

vybrane druhy trestov 

nepodmienečný  podmienečný  peňaţný  
upustené od 

potrestania 

Úkladná vraţda - - - - - 

Vraţda 14       26 

 Zabitie 1 1 - - 7 

 Usmrtenie 10 28 1   16 

Nedovolené prerušenie tehotenstva - - - - 2 

Ublíţenie na zdraví 46 259 73 4 418 

Obchodovanie s ľuďmi 2 1     2 

Obchodovanie s deťmi - 1 - - - 

Pozbavenie osobnej slobody - - - - 1 

Obmedzovanie osobnej slobody 6 20 - - 13 

Lúpeţ 76 58     170 

Vydieranie 31 27 2   74 

Hrubý nátlak 1 - - - 1 

Nátlak  - 1 - - 2 

Porušovanie domovej slobody 60 137 10 6 300 

Porušovanie tajomstva 

prepravovaných správ - - - - 1 

Znásilnenie 18 9     15 

Sexuálne násilie 9 3 - - 10 

 Sexuálne zneuţívanie 3 11 - - 31 

Dvojmanţelstvo - - - - 1 

Opustenie dieťaťa - 1 - - 1 

Zanedbanie povinnej výţivy 82 397 - 1 1188 

Týranie blízkej osoby a zverenej 

osoby 49 69 - - 43 
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 Únos - 1 - - - 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 

mládeţe 1 2 - - 159 

Krivé obvinenie - 2 - - 10 

Krivá výpoveď a krivá prísaha - 1 1 - 8 

Násilie proti skupine obyvateľov a 
proti jednotlivcovi 2 3 - - 9 

Nebezpečné vyhráţanie 210 395 28 5 449 

Šírenie poplašnej správy - 1 - - 4 

Opilstvo 2 2 - - 7 

Výtrţníctvo 9 38 6 1 258 

Hanobenie miesta posledného 

odpočinku - - - - 1 

Honobenie mŕtveho - - - -   

Kupliarstvo - - - - 1 

Výroba detskej pornografie - - - -   

Rozširovanie detskej pornografie - - - - 1 

Prechovávanie detskej pornografie - - - - 1 

Ohrozovanie mravnosti - - - - 1 

Ohováranie - 1 - - 3 

SPOLU 632 1469 121 17 3234 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 

V roku 2010 sa v porovnaní s rokom 2009 zvýšil podiel nepodmienečných trestov a zníţil sa 

podiel podmienečných, ktoré boli udelené  odsúdenými muţom za trestné činy násilia 

páchaného na ţenách.  Upustenie o potrestania či  peňaţné  tresty zostali na rovnako nízkej – 

marginálnej úrovni.  

Porovnanie vybraných druhov trestov odsúdených muţov za NPŢ v roku 2009 a 2010.  

Vybrané druhy trestov 
2010 2009 

Počet Podiel Počet Podiel 

Nepodmienečný 632 28,23 637 26,10 

Podmienečný 1469 65,61 1681 68,87 

Peňaţný 121 5,40 103 4,22 

Upustenie od potrestania  17 0,76 20 0,82 

SPOLU 2 239 100 2 441 100 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

2.4. INDIKÁTORY V  OBLASTI  ZDRAVOTNÍCTVA  

 

V systéme zdravotníctva sú na základe presne stanovených indikátorov zbierané údaje 

o počte ţien, ktoré vyhľadali lekársku pomoc a bolo u nich identifikované podozrenie na 

ohrozenie násilím. Zdôrazňujeme, ţe evidenčné údaje sú ukazovateľmi fungovania 

systému zdravotníctva ako významnej súčasti pomoci ohrozeným ţenám. V ţiadnom 

prípade nie sú ukazovateľmi zníţenia či zvýšenia výskytu násilia páchaného na ţenách. 

Podobne ako  v systéme polície ide o ukazovateľ, ktorý by mal zohľadňovať vysokú latenciu 
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NPŢ. To znamená, ţe čím viac evidovaných prípadov, tým lepšie. Čím vyšší počet 

vyšetrených ţien s podozrením na ohrozenie násilím, tým lepšie fungujúci systém 

zdravotníctva (v súčinnosti s vysokou senzitivitou a schopnosťou identifikovať NPŢ 

zdravotníckymi pracovníkmi a pracovníčkami, vysokou  dôverou pacientiek  v zdravotníctvo 

a spokojnosť s poskytnutou pomocou). 

Predbeţné výsledky za rok 2010 sú dostupné za gynekologické, psychiatrické 

a všeobecné ambulancie. Predmetné výkazy boli zavedené v roku 2009  a boli sprevádzané  

odborným usmernením o vypĺňaní na základe popisu príznakov podozrenia na osobu 

ohrozenú násilím. Uvádzame opätovne ich súpis:  

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, 

samovraţedné 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 váţnom poranení), nedôvera, nepriateľský postoj, ostraţitosť, ľakavé reakcie (uhýbanie sa 

pri telesnom dotyku ako je meranie pulzu a pod.), pripisovanie viny za násilie sebe, apatia, 
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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).
44

 

2.4.1. ŢENY S  PON VYŠETRENÉ VŠEOBECNÝMI AMBULANCIAMI 

Národné centrum zdravotníckych informácií  (NCZI) poskytlo doposiaľ iba agregované údaje 

o počte vyšetrených ţien vo všeobecných ambulanciách za celé územie SR. Regionálne 

triedenia nám neboli do odovzdania správy poskytnuté. Navyše triedenie údajov za LSPP ani 

iné vyjazdové  ambulancie NCZI nevedie.  

V roku 2010 bolo celkovo v ambulanciách všeobecného lekárstva a LSPP (výjazdová aj 

ambulantná) vyšetrených celkovo 2 205 ţien s podozrením na ohrozenie násilím, z toho 927 s 

fyzickými indikátormi,  672 s psychickými a 606 fyzickými a psychickými. Porovnanie 

s predchádzajúcim rokom prinášame niţšie. 

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené  všeobecnými ambulanciami 

v roku 2010  

Územie 
Vyšetrené osoby 

s podozrením na 

ohrozenie násilím 
I.r. 

Počet ţien s  

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Slovenská 

republika 

Ukazovateľ a 1 2 3  

Všetky prípady 01 927 672 606 2 205 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR) 1-01 o činnosti ambulancie za rok 2010 + vlastné súčty  

2.4.2. ŢENY S  PON VYŠETRENÉ V  PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH  

V roku 2010 vyhľadalo psychiatrickú pomoc celkovo 487 ţien, pričom najviac ţien bolo 

diagnostikovaných s depresiami s/bez suicidálnymi tendenciami (536) a s poruchami 

psychiky a správania zapríčinené uţitím alkoholu - syndróm závislosti (413).  
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 Vestník MZ SR 2008,/ Čiastka 54-56, s. 413 
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Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v psychiatrických ambulanciách 

v roku 2010  

Vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie 

násilím 
I.r. 

Počet ţien s  

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

aj psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Ukazovateľ a 1 2 3  

Všetky prípady* 01 193 459 835 1 487 

z 

toho 

Akútna reakcia na stres ( F43.0) 02 10 127 205 205 

Posttraumatická stresová porucha (F43.1) 03 10 68 156 156 

Adaptačné poruchy (F43.2) 04 9 98 235 235 

Poruchy psychiky a správania zapríčinené uţitím 

alkoholu - syndróm závislosti (F10.2) 
05 132 45 413 413 

Depresia s/bez suicidálnymi tendenciami 

( F32, F33) 
06 28 169 536 536 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR)  4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2010 +  

vlastné súčty 

Z regionálneho hľadiska bolo najviac ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených 

v psychiatrických ambulanciách v Trenčianskeho a Košického kraja. Počet vyšetrených ţien 

v týchto krajoch (324, resp. 286 ), v porovnaní s 19 ţenami vyšetrenými v Banskobystrickom 

kraji spochybňuje celý systém dostupnosti psychiatrickej starostlivosti v niektorých krajoch.  

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v psychiatrických ambulanciách 

podľa regiónov v roku 2010  

Vyšetrené osoby s podozrením na 

ohrozenie násilím) 

Počet ţien s 

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Bratislavský kraj 12 91 11 114 

Trnavský kraj 22 89 100 211 

Trenčiansky kraj 0 23 301 324 

Nitriansky kraj 133 81 37 251 

Ţilinský kraj 9 75 52 136 

Banskobystrický kraj 0 18 1 19 

Prešovský kraj 14 69 63 146 

Košický kraj 3 13 270 286 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR)  4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2010 +  

vlastné súčty 
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2.4.3. ŢENY S  PON VYŠETRENÉ V  GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH  

V gynekologických ambulanciách bolo vyšetrených v roku 2010 celkovo 168 ţien 

s podozrením na ohrozenie násilím. S problémami v tehotenstve v dôsledku násilia bolo 

identifikovaných 18 ţien. Najviac bolo ţien s fyzickými indikátormi.  Predmetný modul 

o počte vyšetrených ţien s podozrením na ohrozenie násilím bol v roku 2009 predloţený aj 

v rámci výkazu  ţiadosti o umelé prerušenie tehotenstva (ako bolo nariadené v predmetnom 

vestníku) V roku 2010 údaje z tohto výkazu neboli NCZI poskytnuté.  

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických 

ambulanciách v roku 2010  

Vyšetrené osoby s podozrením 

na ohrozenie násilím 
I.r. 

Počet ţien s  

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

aj psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Ukazovateľ a 1 2 3  

Všetky prípady 01 101 28 39 168 

z 

toho 

problémy v tehotenstve 

v dôsledku násilia 
02 8 5 5 18 

predčasné pôrody (O47) 

v dôsledku násilia 
03 0 0 0 0 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročný výkaz A (MZ SR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2010+ 

vlastné súčty  

S regionálneho hľadiska bolo najviac ţien identifikovaných gynekologickými ambulanciami 

v Bratislavskom a Košickom kraji. V kraji s najvyšším počtom vykázaní  - Nitrianskom, bol 

počet identifikovaných ţien iba 7, rovnako aj Ţilinskom kraji.  

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických 

ambulanciách podľa regiónov v roku 2010  

Vyšetrené osoby s podozrením 

na ohrozenie násilím) 

Počet ţien s 

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými a psych. 

indikátormi 

SPOLU 

Bratislavský kraj 25 9 2 36 

Trnavský kraj 12 6 9 27 

Trenčiansky kraj 9 4 5 18 

Nitriansky kraj 6 1 0 7 

Ţilinský kraj 3 3 1 7 

Banskobystrický kraj 13 0 3 16 

Prešovský kraj 12 1 1 14 

Košický kraj 21 4 18 43 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročný výkaz A (MZ SR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2010+ 

vlastné súčty  
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2.4.4. POROVNANIE POČTU VYŠETRENÝCH ŢIEN S  PON V ROKOCH 2009 A 2010 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k viac ako 50% zníţeniu počtu vyšetrených ţien 

s podozrením za ohrozenie násilím vo všeobecných ambulanciách, k takmer 30% 

v psychiatrických ambulanciách a k 41% v gynekologických ambulanciách. Regionálne 

porovnanie  zníţenia nebolo moţné vzhľadom na nedodanie všetkých údajov podľa 

regionálneho rozdelenia.   

Počet ţien  s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených v rokoch 2009 a 2010  

Druh ambulancie 2009 2010 Percentuálne zníţenie 2009/20010 

Všeobecné ambulancie 4 430 2 205 50,23 

Psychiatrické  ambulancie 2 120 1 487 29,86 

Gynekologické  ambulancie  287 168 41,46 

Zdroj: NCZI 2009 a 2010 + vlastné prepočty  

Celkovo povaţujeme počet vyšetrených ţien vo všetkých typoch ambulancií za nízky za obe 

sledované obdobia  - rok  2010 aj 2009. Opierame sa pritom o prieskum rozsahu viktimácie 

ţien týraním, sexuálnym násilím a fyzickým napadnutím v rokoch 2009 a 2010,  ktoré sa 

v roku 2010 zvýšilo v porovnaní s rokom 2009.
45

  Ak by sme aj predpokladali, ţe nie všetky  

ţeny potrebovali či vyhľadali lekársku pomoc, je dosť nepravdepodobné, aby medziročne 

došlo aţ k takémuto zníţeniu. Ak nedošlo k zmenám na úrovni evidencie a zberu údajov 

Národným centrom zdravotníckych informácií (napr. zníţenie spravodajských jednotiek, 

vyradenie predmetného modulu z niektorých výkazov, ale aj zníţením  počtu 

pracovníkov/čok  pracujúcich na zbere  a spracovaniu údajov ), vysvetlenia zníţenia je moţné 

nájsť v nasledujúcich  aspektoch: 

 na úrovni zberu a evidovania prípadov v dôsledku zníţenia senzitivity a ochoty 

zaznamenávania prípadov ohrozených ţien zdravotníckymi pracovníkmi 

a pracovníčkami spôsobeného: 

o  preťaţením zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok  

                                                 
45

 Pozri kapitolu 1.2.  
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o  nedostatočným, nekontinuálnym vzdelávaním o danej problematike 

(príznakoch NPŢ)
46

 

o celkovej neochote  zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok zaznamenávať 

evidenčné údaje  vnímané ako ďalšiu administratívnu záťaţ bez náleţitého 

finančného ohodnotenia (bodovania) 

o zníţeniu schopnosťou identifikácie a senzitivity zdravotníckych 

pracovníkov/čok  na prípady NPŢ v dôsledku všetkých predchádzajúcich 

dôvodov 

 na úrovni samotných ţien ohrozených násilím: 

o  zvýšená neochota či obavy ţeny vyhľadať zdravotnícku pomoc z rôznych 

príčin (napr. strach z vyzradenia a straty anonymity) 

o nedostupnosť  zdravotníckej starostlivosti ohrozených ţien v danom okrese či 

regióne (aj v roku 2009 sa potvrdili veľké regionálne rozdiely v počte 

evidovaných prípadov NPŢ) 

o  negatívna skúsenosť s poskytnutou zdravotníckou pomocou v minulosti 

o  chýbajúce celkové nastavenie integrovanej pomoci ohrozeným ţenám, ktoré 

mohlo ţeny odradiť z vyhľadania  primárnej lekárskej pomoci a prípad vôbec 

neriešiť 

Vymenované dôvody  sú iba moţnými vysvetleniami daného zníţenia počtu evidovaných 

vyšetrených ţien ohrozených násilím. Hlbšie prieskumy či evaluačné štúdie nie sú dostupné. 

V kaţdom prípade, ak sú dané údaje spoľahlivé (t.j. k zníţeniu nedošlo zmenou vo 

výkazníctve), moţno konštatovať výrazné zníţenie fungovania systému pomoci ţenám 

v zdravotnom systéme.  

V súvislosti s vývojom v zdravotníctve v roku 2011 ( rušenie lôţok a oddelení, zlučovanie 

oddelení, výpovede  a štrajk  lekárov a lekárok, vyhlásenie núdzového stavu a pod.) moţno 

predpokladať, ţe údaje o počte ţien  s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených 

v ambulanciách bude opäť nízky.  

 

                                                 

46
 V novembri v roku 2009  prebehlo aspoň čiastočné vzdelávanie v Bratislave a v apríli 2010 v Trenčianskom 

samosprávnom.  Celkovo je však vzdelávanie v zdravotníctve premetom  odbornej kritiky uţ dlhšiu dobu 

a poukazuje sa na rezignáciu štátu na vzdelávanie mladých lekárov a lekárov, ktoré viac menej  suplujú či 

prevzali do svojej pôsobnosti komerčné firmy (v danej veci viac pozri: Prof. P. Krištúfek, prezident Slovenskej 

lekárskej spoločnosti, v http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/uplatky-v-zdravotnictve-

tvrda-pravda-alebo-stigmatizacia-018216?newsletter=3360) 

http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/uplatky-v-zdravotnictve-tvrda-pravda-alebo-stigmatizacia-018216?newsletter=3360
http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/uplatky-v-zdravotnictve-tvrda-pravda-alebo-stigmatizacia-018216?newsletter=3360
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2.5. INDIKÁTORY V  OBLASTI SOCIÁLNEHO SYSTÉMU  

Medzi procesné indikátory v oblasti sociálneho systému patria  sociálne sluţby a zariadenia, 

ktoré poskytujú pomoc ţenám  a ich deťom zaţívajúcim či ohrozeným násilím 

prostredníctvom verejných  a neverejných poskytovateľov v zriaďovateľskej pôsobnosti 

rôznych orgánov štátnej, regionálnej a samosprávnej úrovne.  

Vzhľadom na to, ţe monitoringu podporných  a sociálnych sluţieb ţenám  a ich deťom 

zaţívajúcim násilie sa venuje osobitná správa ( Holubová, B.: Monitoring podporných sluţieb 

poskytovaných ţenám a ich deťom zaţívajúcich násilie, IVPR 2010)  nebudeme na tomto 

mieste procesným indikátorom v sociálneho systéme hlbšie venovať a odkazujeme na 

predmetnú správu dostupnú na www.ivpr.gov.sk  

Uvádzame hlavné zistenia: 

Medziročne stúpol počet zariadení núdzového bývania – jediného typu zariadení, kde je  

podľa zákona o sociálnych sluţbách moţné „oficiálne“ ubytovať ţeny zaţívajúce násilie  

a poskytovať ţenám sluţby podľa ich špecifických potrieb 

Prevaţuje však typ zariadenia či poskytovateľa, u ktorého sa kumulujú viaceré typy zariadení 

a  sluţieb  (napr. útulok spolu so zariadením núdzového bývania) a nie je moţné, a pre 

poskytovateľa  ani finančne udrţateľné, vyšpecifikovať sa iba na jeden typ klientely. 

Ţeny zaţívajúce či ohrozené  násilím sa teda nachádzajú vo viacerých, vzhľadom na ich 

špecifické potreby a odporúčané štandardy Európskej únie, nevyhovujúcich zariadeniach. 

O kvalite poskytovaných sluţieb vzhľadom na  minimálne štandardy Európskej únie sú 

informácie zatiaľ nedostačujúce.  

Viaceré mimovládne organizácie dlhodobo sa venujúce problematike násilia páchaného na 

ţenách zaznamenali zvýšený dopyt po ich sluţbách. Vzhľadom na ich nízku kapacitu však 

boli nútené viaceré klientky odmietnuť.  

 

 

 

http://www.ivpr.gov.sk/
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2.6. INDIKÁTORY V  OBLASTI PREVENCIE  

2.6.1. VYHODNOTENIE STRATÉGIE PREVENCIE KRIMINALITY 2007 – 2010 

V OBLASTI NPŢ  

V roku 2010 bola vyhodnotená Stratégia prevencie kriminality za obdobie 2007 – 2010
47

, 

v ktorej problematika NPŢ bola vyčlenená ako jedna z priorít.  Prinášame celé znenie danej  

časti vo vyhodnotení a následne ju podrobujeme kritike:  

„ A. IV. Prevencia a eliminácia násilia na ženách a v rodinách  

1. Vyšetrovatelia ÚJKP PPZ sa zúčastnili rôznych podujatí súvisiacich s problematikou 

domáceho násilia a násilia na ţenách, napríklad medzinárodného seminára Rozvoj metodík 

vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov (1 účastník), s dôrazom na metodiku 

vyšetrovania trestných činov súvisiacich s domácim násilím, vzdelávacieho projektu 

odborného vzdelávacieho kurzu pre vyšetrovateľov PZ (40 účastníkov), kde boli 

vyšetrovatelia ÚJKP PPZ odbornými garantmi kurzu a realizovali prednášky k problematike 

vyšetrovania prípadov domáceho násilia a ďalších druhov trestnej činnosti. Ďalej realizácie 

vzdelávacieho programu v oblasti vyšetrovania domáceho násilia a psychologického prístupu 

k obetiam a páchateľom, osobná lektorská účasť vyšetrovateľa ÚJKP PPZ na jednotlivých KR 

PZ v rámci seminárov (40 účastníkov), ktoré sa konali v roku 2009. Ide o spoločný 

spoluautorský projekt s občianskym zdruţením Pomoc ohrozeným deťom Centrum Nádej.  

Na základe uznesenia vlády SR č. 635/2005 zo dňa 24. augusta 2005, ktorým bol prijatý 

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2005 -

2008, MV SR ako gestor plnilo úlohy vyplývajúce z harmonogramu jeho plnenia. Splnenie 

úloh prakticky realizoval vyšetrovateľ ÚJKP PPZ, ktorý vypracoval monitorovaciu správu o 

postupoch orgánov činných v trestnom konaní na úseku vyšetrovania trestných činov 

súvisiacich s domácim násilím páchaným na ţenách a vyhodnocovaciu správu o vyuţívaní 

platnej legislatívy s cieľom zefektívniť poskytovanie ochrany ţenám, obetiam násilia. 

Vyšetrovateľ ÚJKP PPZ vypracoval metodiku vyšetrovania trestných činov súvisiacich s 

domácim násilím s cieľom ochrániť ţeny, obete násilia pred opakovanou traumatizáciou a 

viktimizáciou. V spolupráci s APZ bola vydaná publikácia „Vyšetrovanie domáceho násilia 

páchaného na ţenách“, ktorá je určená príslušníkom PZ ako metodická pomôcka pri 

                                                 

47
 Dostupné na : http://www.minv.sk/?prev2&subor=136109 , s. 19 – 32  

http://www.minv.sk/?prev2&subor=136109
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vyšetrovaní trestných činov súvisiacich s domácim násilím ktorá je zverejnená na stránke 

http://infoweb.minv.sk/.  

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v SOŠ PZ je vo vyučovacom predmete Etika a 

psychológia policajnej práce zaradená téma Domáce násilie, ktorá je zameraná na 

pomenovanie príčin a prejavov domáceho násilia, fyzického a psychického týrania a 

zvládania typických situácií uvedenej problematiky.  

V súvislosti s novelou zákona č. 171/1993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov - § 27a je 

oblasť domáceho násilia zapracovaná do časovo tematického plánu predmetu Poriadková 

polícia a do časovo tematického plánu predmetu Etika a psychológia policajnej práce so 

zameraním na prácu poriadkovej polície.  

Policajti jednotlivých útvarov PZ boli preškolení na zvládanie situácií súvisiacich s domácim 

násilím a násilím páchaným na ţenách ako aj s Metodikou postupu polície v prípadoch 

domáceho násilia. Taktieţ sa zúčastňujú seminárov k predmetnej problematike.  

OPP KR PZ vykonával odborno-metodickú činnosť zameranú na postup policajtov sluţby 

poriadkovej polície pri vykazovaní osoby zo spoločného obydlia v zmysle rozkazu prezidenta 

PZ č.95/2008. Prílohy k tomuto rozkazu tvoria o.i. zoznam organizácií poskytujúcich pomoc 

obetiam domáceho násilia ako aj poučenie ohrozenej osoby pri uplatňovaní oprávnenia 

vykázať zo spoločného obydlia podľa § 27a zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o PZ v znení 

zákona č.491/2008 Z. z.  

2. Policajti jednotlivých KR PZ poskytovali v rámci hliadkovej a obchôdzkovej sluţby 

informácie ako postupovať v prípadoch domáceho násilia. Spolupráca s verejnosťou 

prebiehala najmä na úrovni zvyšovania právneho vedomia občanov v oblasti rozpoznania a 

prevencie domáceho násilia a bola propagovaná najmä prostredníctvom propagačno–

informačných letákov umiestnených na stálej sluţbe OO PZ a vývesnej tabuli, ktoré sú 

zriadené na uvedený účel v budovách KR PZ a OR PZ. V rámci regiónov bola dobrá 

spolupráca aj s lekármi, ktorí oznamovali prípady v súvislosti s domácim násilím. Za účelom 

eliminácie tejto trestnej činnosti bolo poskytované poradenstvo a informácie pri vypočúvaní 

obetí trestnej činnosti, na stretnutiach s učiteľmi, rodičmi, pracovníkmi psychologických 

poradní. V rámci kaţdodenného kontaktu s občanmi počas plnenia úloh vo výkone sluţby 

policajtmi poriadkovej a kriminálnej polície bola spolupráca realizovaná so spoločenstvami 

vlastníkov bytov, výbormi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, s riaditeľmi škôl a 
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školských zariadení, s lekármi, terénnymi a sociálnymi pracovníkmi ako aj ďalšími subjektmi i 

širokou verejnosťou v súvislosti s prevenciou a elimináciou domáceho násilia na ţenách a v 

rodinách. V uvedenej spolupráce bol kladený dôraz na ohlasovanie opodstatneného 

podozrenia z páchania domáceho násilia s včasným rozpoznaním prvých signálov domáceho 

násilia. V oblasti prevencie domáceho násilia spolupracovali policajti s riaditeľmi, 

výchovnými poradcami a koordinátormi prevencie materských, základných a stredných škôl, 

sociálnymi kurátormi, probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov, lekármi, 

občianskymi zdruţeniami, ale aj zástupcami médií. Preventisti vykonávali v školách a v 

školských zariadeniach besedy pre ţiakov a rodičov k trestno-právnej zodpovednosti a k 

ostatným relevantným témam. Téma domáceho násilia bola súčasťou kaţdej prednášky k 

zvýšeniu právneho vedomia detí, rodičov aj seniorov.  

3. Úlohu zvyšovania právneho vedomia občanov v oblasti rozpoznania a prevencie domáceho 

násilia plnia policajti formou prednášok na školách. Súčasťou preventívnych prednášok na 

školách boli témy domáceho násilia a s tým súvisiace trestné činy (nebezpečné vyhráţanie, 

týranie blízkej a zverenej osoby, sexuálne násilie a pod.), ktoré sa vykonávali v rámci všetkých 

KR PZ. Pracovníci skupín prevencie VO OR PZ sa na stretnutiach so staršími občanmi 

venovali aj problému domáceho násilia a vyzývali občanov v záujme riešenia daného 

problému k spolupráci s PZ. Zvyšovanie právneho vedomia občanov v oblasti rozpoznania a 

prevencie domáceho násilia je propagované najmä prostredníctvom propagačno – 

informačných letákov umiestnených na stálej sluţbe a vývesných tabuliach, ktoré sú zriadené 

na uvedený účel v budovách PZ. Cieľom preventívnych aktivít realizovaných v danom období 

bolo zvyšovať a upevňovať právne vedomie občanov s cieľom predchádzania trestnej a inej 

protispoločenskej činnosti. Zamerané boli predovšetkým na trestno-právnu zodpovednosť, aby 

občania mohli včas rozpoznať nebezpečenstvo domáceho násilia a vykonaným oznámením sa 

vyhnúť nebezpečným následkom týchto konaní. V oblasti spolupráce s miestnou samosprávou 

policajti získavali prvotné informácie o moţnom páchaní domáceho násilia od starostov obcí, 

ktorí disponujú prvotnými informáciami o domácom násilí. Získané informácie ako aj oznamy 

zo strany občanov boli následne preverované. 

4. Hovorcovia OKaP KR PZ informovali verejnosť o problematike domáceho násilia 

prostredníctvom regionálnej tlače. Na základe poţiadaviek vykonávali policajti na úseku 

prevencie prednášky a besedy zamerané na domáce násilie, agresivitu, vulgárnosti, a to v 

domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych sluţieb v regiónoch. Osveta k danej 

problematike je tieţ vykonávaná na základných útvaroch formou rád občanom, ktorí sa prišli 
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sami informovať o moţnostiach riešenia problémov so svojimi rodinnými príslušníkmi, kde sa 

jednotlivé prípady buď priamo realizujú ako prečin alebo zločin, alebo u menej závaţných 

konaní ako priestupok proti občianskemu spolunaţívaniu. V prípade, ţe konanie nedospelo do 

štádia protiprávneho konania, boli občanom poskytnuté rady, ako postupovať v prípade, ak sa 

konanie podozrivej osoby zintenzívni.“ 

Kritika vyhodnotenia stratégie na prevenciu kriminality v oblasti  násilia páchaného na 

ţenách:  

- celkovo sa vyhodnotenie  prevencie kriminality neopiera o ţiadne exaktné údaje 

(indikátory výsledkov), ako bola kriminalita za sledované obdobie zníţená a ako k tomu 

jednotlivé činnosti, projekty, programy prevencie kriminality prispeli 

-  prevencia kriminality je vo veľkej miere vnímaná ako komunikačná činnosť, čomu 

nasvedčuje aj kumulatívne spojenie viacerých, ak nie všetkých preventistiek s funkciou 

osoby pre styk s verejnosťou – ako komunikačná pracovníčka. Aj súčasná štruktúra PZ 

hovorí o „odbore komunikácie a prevencie prezidenta PZ.
48

 

- to sa vzťahuje aj na oblasti násilia páchaného an ţenách, ktorej vyhodnotenie prevencie 

spočíva iba vo vymenovaní  činnosti či prijatých opatrení v tejto oblasti či s ním 

súvisiacej problematiky „domáceho násilie“ Chýba akákoľvek evaluácia prijatých 

opatrení, resp. aspoň odhad prispenia niektorej z činnosti k prevencii páchania  či 

ohlasovania NPŢ.  

- Navyše sa opäť raz zamieňajú pojmy  „násilie páchané na ţenách“ a „domáce násilie“  

a preto sa násilie páchané na ţenách napríklad takmer vôbec nezaoberá sexuálnym 

násilím. 

- Existujú dôvodné obavy, ţe ak aj boli vykonávané činnosti preventistov a preventistiek  

v oblasti domáceho násilie, išlo prevaţne o tému násilia páchaného na deťoch, čomu 

zodpovedajú aj cieľové skupiny prednášok  (učitelia/ľky, výchovní poradcovia/kyne, ...) 

a rodový aspekt násilia páchaného na ţenách bol opomenutý 

- Uvedené  internetové linky dokumentov nie sú pre verejnosť dostupné a sú len súčasťou 

vnútornej komunikácie PZ.  

 

Koncom roka 2011 bola prijatá nová Stratégia prevencie kriminality, ktorej priority 

mapujeme v kapitole 3.1.  

                                                 
48

 http://www.minv.sk/?odbor-komunikacie-a-prevencie-p-pz  

http://www.minv.sk/?odbor-komunikacie-a-prevencie-p-pz
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2.6.2. PREVENTÍVNE KAMPANE  

V roku 2010 neprebehla ţiadna celonárodná kampaň s problematikou NPŢ. Zaznamená boli 

však miestne či lokálne preventívne kampane priamo zamerané na násilie páchané na ţenách  

alebo „domáce násilie“ s neurčitou cieľovou skupinou (Deti? Starší? Ţeny?). Prinášame 

krátky opis vybraných  kampaní podľa dostupných zverejnených informácií: 

1. Kampaň zameranú na prevenciu týrania detí  organizuje nezisková organizácia 

Centrum Slniečko z Nitry uţ od roku 2001. Pri príleţitosti Svetového dňa prevencie 

týrania detí kaţdoročne od 19. novembra realizuje v 42 mestách Slovenska  informačnú 

kampaň a verejnú zbierku za účasti takmer 1 200 dobrovoľníkov pod názvom: “Ide to aj 

BEZ MODRÍN“ (v priebehu dňa bude rozdaných 20 000 ks informačných letáčikov). 

Kampaň podporilo v roku 2010 celkovo  45 regionálnych a celoslovenských mediálnych 

partnerov. V 42 mestách boli vytvorené koordinačné miesta a zbierku realizovanú 

dobrovoľníkmi koordinovali vyškolení koordinátori. V rámci kampane v roku  2010 bol 

zorganizovaný aj benefičný koncert a tlačová konferencia (z a účasti patrónov  projektu 

hercov Evy Matejkovej a Mariána Slováka). Výťaţok 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 roka 2009 bol 

čistý výnos verejnej zbierky 18 977,57 € v roku 2010 to bolo 13 722 €.  Kaţdoročne sa 

v rámci projektu vyzbiera pribliţne 15 000 €. Všetky finančné prostriedky boli pouţité na 

realizáciu preventívnych a poradenských projektov. Boli riadne zúčtované, čo potvrdilo aj 

MV SR, ktoré  verejnú zbierku povolilo.
49

 

2.  Nezisková organizácia Centru Slniečko Nitra participovalo aj na kampani „ Ohrozený 

druh“ .Prvotným podnetom bola módna prehliadka Róberta Bartolena vedenú v téme 

„GoGreen“. Aţ následne vznikol nápad „pretaviť“ dané modely do ohrozeného druhu  

zvierat, ktoré mali predstavovať  „ohrozené ţeny“ z dôsledku násilia na nich páchanom. 

Citujeme z predmetného komentára o danej akcii:  „Na módnej prehliadke ţeny 

zobrazovali ohrozené druhy zvierat, ktoré ich predviedli so silou a pôvabom. Keď sa 

návrhár zamýšľal nad charaktermi zvierat , čo bolo potrebné pre dokonalé zobrazenie v 

odevoch, zistil, ţe tieto zvieratá majú podobné povahy, prednosti, nedokonalosti, 

správanie a taktieţ ohrozenie a jedinečnosť ako aj ţeny. S ohrozením úzko súvisia ţeny - 

                                                 
49

 Výročná správa za rok 2010  n. o.  Centrum Slniečko Nitra: 

http://www.centrumslniecko.sk/uploaded/vyrocna_sprava_2010.pdf  

http://www.centrumslniecko.sk/uploaded/vyrocna_sprava_2010.pdf
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obete domáceho násilia. Týranie ţien je dlhodobo aktuálnou a pálčivou témou. A práve 

preto projekt „Ohrozený druh“. (Ciele): aby sa čo najviac ţien dozvedelo, ţe existuje 

moţnosť pomoci , aby sa vo verejnosti diskutovalo o tomto probléme, aby sme si 

nezakrývali tvár pred pomocou a riešením aby sa našli účinné nástroje pomoci týraným 

ţenám – obetiam domáceho násilia.“
50

 

Modely ţenských šiat sa následne preniesli do štylizovaných fotografií mediálne známych 

ţien aj do kalendára na rok 2011, z predaja ktorého sa výťaţok pouţil pre aktivity Centra 

slniečko. Pomerne štylizované fotografie, viaceré s výrazne rodovo stereotypným 

zobrazením ţien len ešte viac zvýraznili pomerne  ťaţkopádne a umelé vyuţitie módy na 

problematiku násilia páchaného na ţenách.  

   

 

Zdroj: http://www.centrumslniecko.sk/sk/projekt-ohrozeny-druh  

V rámci kampane bol vytvorený aj 29 sekundový spot
51

: 

 

3. Kampaň „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ţenách“  konajúca sa v roku 

2010 (aj  v roku 2011) bola priamo namierená na problematiku násilia páchaného na ţenách 

s dôrazom na jej rodovú podmienenosť a ľudsko-právny rámec. Slovenská kampaň sa tak 

stáva súčasťou celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu, konanej uţ od roku 1991.
52

 Kampaň 

bola zorganizovaná organizáciou Fenestra v Košiciach s partnerskými organizáciami ( Pomoc 

                                                 
50

 Tamtieţ, s. 38 
51 Celý spot dostupný na http://www.youtube.com/user/centrumslniecko2010  
52

 http://16dayscwgl.rutgers.edu/  

http://www.centrumslniecko.sk/sk/projekt-ohrozeny-druh
http://www.youtube.com/user/centrumslniecko2010
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
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rodine,  Mymamy, Ţena v tiesni,  Moţnosť voľby, Slovensko-Český ţenský fond). Finančne 

bola kampaň podporená Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana 

ľudských práv a slobôd, MV SR, americkou, holandskou a nórskou ambasádou,  Nadáciou 

Tatra banky a Filia – die Frauenstiftung.  Z aktivít a vizuálov kampane vyberáme:  

Výstava umlčané svedkyne . v Košiciach a vo viacerých ďalších mestách  

 

Fotografická súťaţ: uverejnené fotografie na facebooku :  

 

V roku 2011 sa kampaň zopakovala s bohatým programom a aktualizovaním web stránky
53

. 

V rámci kampane v roku 2011 bol vytvorený aj baner so známymi osobnosťami 

z východoslovenského kraja verejne vyjadrujúcimi postoj proti násiliu páchanému na 

ţenách,
54

 realizované boli verejné zhromaţdenia „Vypískajme násilie“, happeningové 

predstavenia a mnohé iné.  

 

3. ŠTRUKTÚRNE INDIKÁTORY 

 

Štruktúrne indikátory sa prevaţne vzťahujú na o relevantné dokumenty, programy, legislatívu, 

a inštitucionálne zabezpečenie v oblasti NPŢ. Ide  viac menej iba o kvalitatívne  ukazovatele 

existencie dokumentov,  legislatívnych ustanovení či interných predpisov, ktoré vytvárajú 
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rámec  a  základný predpoklad  komplexného  a efektívneho riešenia NPŢ.  V nasledujúcej 

kapitole sa venujeme vybraným  štrukturálnym ukazovateľom vzťahujúcich sa iba na 

Slovensko, pričom vymenúvame aj viaceré dokumenty či legislatívne úpravy realizované aj 

v roku 2011. Celkovo moţno rok 2010 vnímať z hľadiska formovania nových programov či 

dokumentov v oblasti  NPŢ ako  

3.1. STRATEGICKÉ A  INÉ RELEVANTNÉ DOKUMENTY 

V správe o násilí páchanom na ţenách za rok 2009 sme konštatovali, ţe  problematikou NPŢ 

sa zaoberajú, alebo predmetná problematika je súčasťou viacerých strategických 

a programových dokumentov. Konštatovaný bol aj pomerne vysoký počet strategicko – 

programových dokumentov a ich vzájomná neprepojenosť a slabá vzájomná koordinácia, 

oslabená aj pomerne nízkou či úplnou absenciou finančného krytia viacerých programov. 
55

 

Následne odpočty a záverečné správy programových dokumentov či akčných plánov  

s rôznym zameraním častokrát obsahujú  tie isté  splnené úlohy, popis činnosti úradov 

a realizované projekty.  Celkovo chýba  exaktnejšia evaluácia nastavených programov 

a verejných politík, meranie ich efektívnosti vzhľadom na vynaloţené finančné prostriedky aj 

personálne zabezpečenie.  

Celkovo moţno rok 2010 vnímať z hľadiska formovania nových programov či dokumentov 

relevantných pre  oblasť  NPŢ ako „krízový“ vzhľadom na striedanie vlád, nástup novej 

politickej garnitúry a zmeny na viacerých kľúčových postoch. V neposlednom rade, najmä na 

regionálnej úrovni, došlo v dôsledku prechodu   ďalších kompetencií a zníţenie príjmov 

z podielových daní k prerušeniu – či dočasnému pozastaveniu rozbehnutých programov 

predtým financovaných z nenávratných finančných prostriedkov  ( napr. zrušenie Inštitútu 

výskumu rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu v Banskobystrickom samosprávnom kraji  

a presun problematiky NPŢ pod širšie koncipované odbory). V tejto súvislosti je potom 

následný rok 2011 vzhľadom na prijaté strategické dokumenty relevantnejší:  

1. Koncom roku 2010 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny vydalo internú normu 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre 

maloleté obete násilia páchaného v rodinách.
56

 Interné usmernenie sa primárne 
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 Holubová, B., 2010.:  Správa o násilí páchanom na ţenách  na Slovensku za rok 2009, IVPR 2010, s. 53 – 54  
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zameriava na maloleté deti, na ktorých je páchané násilie. Mapuje základné formy 

násilia na deťoch  -  syndróm CAN  a jeho  príznaky, opisuje postupy  orgánov 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní  opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pod. Daná interná norma sa 

vzťahuje na násilie páchané na ţenách iba okrajovo a prispieť k identifikácií násilia 

páchaného na ţenách, ak vôbec,  môţe iba v súbehu s násilím páchaným na ich 

deťoch.   Interná norma odporúča aj postup pri výsluchu  maloletej a mladistvej osoby  

ak bola svedkom „domáceho násilia“, postupu  pri výsluchu týraných ţien sa 

nevenuje. Vo viacerých prípadoch dokonca môţe byť kontradiktórna, keď sa týranej 

ţene odoberú deti práve v dôsledku nekomplexného vyšetrenia a selektívneho postupu 

pri riešení týrania detí v rodinách. 

2.  V máji 2011 bol Slovenskou republikou podpísaný Dohovor Rady Európy o 

predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Dohovor 

ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násilia na ţenách a domáceho 

násilia.  Aktuálne sa pracuje  na legislatívnej analýze implementácie Dohovoru, ktorá 

by mala predchádzať  ratifikácii  Dohovoru v Národnej rade Slovenskej republiky.  

Pre prijatie a následnú implementáciu Dohovoru je dôleţité  jeho správny  

preklad/výklad v kontexte výkladového memoranda (prijatého  Radou Európy spolu 

s Dohovorom). Podľa dostupných informácií však výkladové memorandum 

(Explanatory note) nebolo do slovenčiny zatiaľ preloţené.  

3. V júni 2011 bola MPSVaR SR – odborom rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí 

vypracovaná a vládou SR schválená Priebeţná správa o plnení Národného akčného 

plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 – 

2012 a aktualizácia úloh.
57

  Priebeţná správa  opisuje stav plnenia NAP v rokoch 

2009 a 2010 a vo viacerých prípadoch zreálňuje nastavené úlohy (zlúčenie, 

vynechanie, spresnenie, termíny a pod.)  

4. Koncom roka 2011 bola na rokovaní vlády SR schválená nová Stratégia prevencie 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v Slovenskej republike na roky 2012 

- 2015 s nasledujúcimi prioritami: 
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 zniţovanie miery a závaţnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: 

závaţná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová 

kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská 

pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so 

zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ţenách
58

); 

 zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do 

koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; 

zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov); 

 eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládeţ 

ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne 

vylúčené komunity, t. j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, 

osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti); 

 eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, 

tlačoviny). 

3.2. LEGISLATÍVNA OBLASŤ  

Na rokovanie NR SR sa v júni 2011 dostal poslanecký návrh  poslankyne Edity Pfundtner  

(Most-Híd) na zmenu Trestného zákona 300/2005 Z.z. o nový trestný čin „Nebezpečné  

prenasledovanie“, ktorý by významne doplnil moţnosti trestného postihu tzv. stalkingu. 

Návrh bol neskôr pripojený k vládnemu návrhu novely zákona Trestného poriadku 

a Trestného zákona a nadobudol účinnosť 1. septembra 2011. Novy trestný čin bol zaradený 

do deviatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona 300/2005 „Trestné činy proti iným právam 

a slobodám“ v nasledovnom paragrafovom znení
59

: 

„§ 360a  

Nebezpečné prenasledovanie 

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, ţe to môţe vzbudiť dôvodnú obavu o 

jeho ţivot alebo zdravie, ţivot alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom 

zhoršiť kvalitu jeho ţivota, tým, ţe 

a) sa vyhráţa ublíţením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, 
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  Zvýraznené autorkou správy 
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b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, 

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej sluţby, 

písomne alebo inak proti jeho vôli, 

d) zneuţije jeho osobné údaje za účelom získania osobného alebo iného kontaktu, alebo 

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe ţivota,  

f) potrestá sa odňatím slobody aţ na jeden rok. 

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 

a) na chránenej osobe,  

b) závaţnejším spôsobom konania,  

c) z osobitného motívu, alebo 

d) verejne“. 

 

V dôvodovej správe
60

 sa skutkovou podstatou trestného činu nebezpečného 

prenasledovania reaguje na mnoţiace sa prípady, ktoré zodpovedajú tejto novej skutkovej 

podstate. Závaţné prípady nebezpečného prenasledovania, obťaţovania, ktoré podľa platnej 

právnej úpravy neboli trestnoprávne postihnuteľné sa predkladanou skutkovou podstatou 

vyhlasujú za trestné.  

 Skutková podstata nového trestného činu nebezpečného prenasledovania spočíva v 

dlhodobom prenasledovaní, ktoré je spôsobilé vzbudiť u poškodeného dôvodnú obavu o jej 

ţivot alebo zdravie, ţivot alebo zdravie jeho blízkej osoby alebo podstatným spôsobom 

zhoršiť kvalitu jeho ţivota. Pod prenasledovaním poškodeného sa rozumie vyhráţanie sa 

ublíţením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jeho blízkej osobe, vyhľadávanie jeho 

osobnej blízkosti alebo sledovanie, kontaktovanie prostredníctvom elektronickej 

komunikačnej sluţby, písomne alebo inak bez privolenia, zneuţitie jeho osobných údajov za 

účelom získania osobného alebo iného kontaktu, alebo iné obmedzovanie v jeho obvyklom 

spôsobe ţivota, ktoré sa vykonáva dlhodobo, opakujúcim sa konaním. 

Zároveň sa v § 127 ods. 5 sa dopĺňa zoznam trestných činov, pri ktorých je okruh 

blízkych osôb rozšírený o bývalého manţela, druha a bývalého druha, rodiča spoločného 
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dieťaťa, osobu blízku osobám uvedeným vyššie a osobu, ktorá s páchateľom ţije alebo ţila 

v spoločnej domácnosti o nový trestný čin nebezpečného prenasledovania.
61

   

 

4. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY  

 

Medzi kontextové indikátory sú zaradené ukazovatele, ktoré tvoria spoločenské sociálno – 

ekonomické,  sociálno-kultúrne  a iné podmienky, faktory a  prediktory NPŢ.  Ich vývoj môţe 

indikovať akceleráciu, alebo  spomalenie redukcie rozsahu NPŢ v populácií. Zároveň môţe 

indikovať aj jeho zvýšenie. Selekciou indikátorov kontextu  opierame o známe faktory 

asociované  najmä s násilím páchaným na ţenách v intímnych vzťahoch a sexuálnym násilím, 

zistených a potvrdzovaných výskumami. Kontextové indikátory predstavujú rizikové či 

kriminogénne faktory násilia páchaného a ţenách
62

. Kontextové indikátory rozdeľujeme do 

troch tematických oblastí: indikátory rodovej rovnosti a  sociálnej inklúzie, kriminality 

a spoločenskej anómie. 

  

4.1. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY RODOVEJ ROVNOSTI A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE  

Krízový rok priniesol zhoršovanie sociálnej situácie pre ţeny aj pre muţov. U muţov sa 

situácia zhoršovala intenzívnejším  zniţovaním zamestnanosti, resp. nárastom 

nezamestnanosti.  Menej zamestnaných a viac nezamestnaných však aj počas takéhoto vývoja 

zostalo viac ţien ako muţov. Rodové rozdiely  v mierach zamestnanosti a zamestnanosti 

sa zníţili, ale nie v dôsledku lepšej situácie ţien, ale priblíţením muţov k zlej situácii 

ţien.  

INDIKÁTOR ŢENY MUŢI 
RODOVÝ 

ROZDIEL 

Miera zamestnanosti (v %,  20 – 64 ročných, 2010) 57,5  71,9  14,4  

Miera zamestnanosti (v %,  15 – 64 ročných, 2010) 52,3  65,2  12,9  

Miera nezamestnanosti  (v %, 2010) 14,6  14,4  0,2  

Miera dlhodobej nezamestnanosti (v %, 2010) 9,5  9    

Priemerná hrubá mesačná mzda v hospodárstve  SR (v Eur, 2010) 709  941  24,65%  
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 Nejde o jednoznačné príčinné súvislosti,  teda nie sú samé o sebe príčinami vypuknutia alebo udrţiavania  

výskytu NPŢ, testovanie sily ich pôsobenia je predmetom ďalšieho skúmania 
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Rodová distribúcia neplatenej práce (hod/týţdeň, 2010) 24,5  6  18,4  

Celková dotácia platenej a neplatenej práce (hod/týţdeň, 2010) 67,1  52,6  14,7  

Výška sóla starobného dôchodku (v Eur, 2010) 315,4  400,6  21,27%  

Miera rizika príjmovej chudoby (v %, 2010) 12,2  11,7    

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia (v %, 2009) 21,1  18%    

Miera rizika  príjmovej chudoby starších (v %, 65+ ročných, 2009) 14,8  4,5  10,3  

Podiel absolventova absolventiek I. a II. stupňa VŠ štúdia  (v %, 2010) 64,7  35,3    

Politická participácia  na národnej úrovni (rodová skladba NR SR, 2010) 15,3  84,7  69,4  

Politická participácia na regionálnej úrovni (rod. skladba reg. 

zastupiteľstiev,  2010) 
15,4  84,6  69,2  

Politická participácia na miestnej úrovni (rod. skladba primátorov 

a starostiek) 
22,4  77,6  55,2  

Miera participácie na riadení (vedúci pracovníci /manaţérky, 2009) 30  70  40  

Poznámky: 1 Rodový rozdiel je  uvádzaný v percentuálnych bodoch, ak nie je označené inak 

 ,, =  označuje zvýšenie, zníţenie, resp. nezmenenú hodnotu  v porovnaní predchádzajúcim rokom či stanoveným obdobím 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, Eurostat 

Zdroj: Správa o stave rodovej rovnosti za rok 2010 (po úprave, august 2011)  

Rodový mzdový rozdiel  v neupravenej forme v roku 2010 dosiahol 24,65% a priemerné 

starobné dôchodky muţov boli vyššie o  21,27% ako  dôchodky ţien. Celková miera rizika 

monetárnej chudoby sa zvýšila v celej populácii, u ţien vak dosiahla 12,2%,  u muţov 11,7%.  

Výrazné  viac starších ţien (65+) ako muţov tej istej vekovej kategórie sa nachádza v riziku 

chudoby (14,8% ku 4,5%), čo sa odzrkadľuje aj vo vysokom podiely starších ţien v systéme 

hmotnej núdze.  

K nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácii ţien  v roku 2010 – stále horšej v porovnaní 

s muţmi, sa pridala aj marginalizácia ţien v politickom zastúpení, ktorá napriek prvej 

premiérke v histórii Slovenska  či  miernemu zvýšeniu participácie ţien na  regionálnej 

a samosprávnej úrovni stále pretrváva.  

Priama súvislosť s nárastom reálneho rozsahu týrania na 8,6% u ţien a 5,2% u muţov 

v dôsledku pretrvávajúcich rodových  rozdielov či zhoršujúcej sa sociálne aj ekonomickej 

situácie počas roka 2010 nebola  analýzou zisťovaná a nemoţno ju teda ani potvrdiť, ani 

vyvrátiť. Faktor nezamestnanosti muţa a zvyšujúceho sa rodinného stresu“  je však 

asociovaný s rizikom násilného správania voči členom rodiny. 

4.2. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY KRIMINALITY 

 Rozsah NPŢ treba vnímať aj v kontexte  vývoja celkovej kriminality, najmä tej 

násilnej, ako aj rodovej skladbe páchateľstva a viktimácie kriminalitou.  
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Miera kriminality sa na Slovensku uţ dlhodobo posudzuje podľa  zistenej kriminality 

políciou. Spôsobené je to absenciou dôkladných celoplošných viktimologických výskumov, 

ktoré by o skutočnej miere kriminality, resp. skúsenostiach populácie s rôznymi druhmi 

kriminality poskytovali reálnejší obraz.  Tento deficit je od roku 2007 čiastočne vykrytý 

výskumom obetí kriminality na Slovensku realizovaný Paneurópskou vysokou školou.  

Celkové údaje o miere viktimácie slovenskej populácie však zatiaľ nie sú dostupné. 
63

 

Ak sledujeme vývoj zistenej kriminality políciou, hodnotíme skôr  nastavenie a fungovanie 

systému polície a hlavne jeho evidenčného systému. Podľa tohto ukazovateľa,   počet zistenej 

kriminality pomerne výrazne variuje (od viac ako 140 tis. v roku 1993 aţ po  pribliţne 8 tis.  

v roku 2010). Výrazný vplyv na počet zistenej kriminality  majú, okrem iného, hlavne zmeny 

v trestnom zákone (kriminalizácia  určitého druhu  správania – napr. nastavenie TČ krádeţe 

podľa výšky ukradnutej sumy a pod.). V tejto súvislosti je potom zaujímavé, ţe napriek 

variabilite počtu zistenej kriminality, počet objasnenej kriminality sa pohybuje v pomerne  

stabilnom intervale 4000 – 6000 skutkov. Akoby kapacita polície v objasňovaní bola 

„obmedzovaná“  inými faktormi  nezávisle od počtu zistenej kriminality.  

 Vývoj zistenej a objasnenej celkovej kriminality (1988 – 2010) 

 

Zdroj: Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015, príloha č. 4  

Vývoj  zistenej násilnej kriminality sa podieľa na celkovej kriminalite asi „len“ 10%, 

povaţuje sa však, spolu s mravnostnou,  za veľmi závaţnú.  Tu nastal od roku 2002 rapídny 
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 Riešitelia a riešiteľky predmetného výskumu zatiaľ publikovali iba čiastočné údaje zo 4 vĺn meraní. 

Záverečnú, komplexnú  monografiu chystajú vydať aţ v najbliţšom období.  
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pokles a počet zistenej násilnej kriminality klesol do roku 2010  pod hranicu 8 000 skutkov. 

Objasnenosť násilnej kriminality je 73% aţ 78% . Pouţitie násilie sa v kriminológií vníma 

ako aj ako nástroj širokospektrálneho páchania kriminality v dôsledku narastania sociálnych 

rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami.
64

 

Vývoj  zistenej a objasnenej násilnej kriminality  (1988 – 2010) 

 

Zdroj: Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015, príloha č. 4 

Zistená mravnostná kriminalita sa podieľa na celkovej kriminalite asi 1% a ročne sa zistí asi  

700 – 850 TČ, objasnenosť je  75% - 80%.  Vyznačuje sa vysokou latentnosťou  

zdôvodňovanou „ hlavne z dôvodu neochoty obetí ju odhaliť. Ako dôvod neochoty odhaliť jej 

spáchanie je moţné uviesť najmä strach z páchateľa, hanba, ako aj obava z reakcie 

najbliţšieho okolia“
65

  V tejto súvislosti na Slovensku uţ dlhodobo absentujú preventívne 

projekty či kampane na „odtabuizovanie“ sexuálneho násilia a výraznejšie snahy  

o zabránenie sekundárnej viktimácii napr. znásilnených ţien nešetrných a necitlivým 

vyšetrovaním a pod.  

Rodová štruktúra obetí a páchateľov/liek registrovanej kriminality vykazuje dlhodobo takmer 

identické znaky. Zatiaľ čo medzi obeťami podľa pohlavia nie je štatisticky významný rozdiel 

( muţi tvoria v priemere 54%  všetkých obetí),  podiel muţov /páchateľov  celkovej 

kriminality neklesol za ostatných 5 rokov pod 85%. 66  Maskulínny charakter páchania  

kriminality sa ešte viac prejaví pri násilnej kriminalite (94,5%) a mravnostnej  kriminalite 

                                                 
64

 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 
65

 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 
66

 Holcr, Mika, 2010:224   
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(95,7%).  Stratégia  prevencie kriminality  na roky 2012 – 2015   neopomína zdôrazniť, ţe 

„Napriek dominantnému postaveniu muţov ako páchateľov kriminality (od 85 % do 90 %) je 

moţné konštatovať, ţe nárast podielu ţien na páchaní kriminality (od 10 % do 15 %) bol 

zaznamenaný v majetkovej, ekonomickej kriminalite, ale aj v násilnej kriminalite.“ Inak je 

maskulínny charakter páchaného násilia viac menej zamlčaný a s týmto očividným faktom sa 

nepracuje ani v predmetnej stratégií prevencie kriminality. 

Rodový rozmer páchania kriminality a viktimácie (2005 – 2010, v %) 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality 

 

 

4.3. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY SPOLOČENSKEJ ANÓMIE  

  

4.3.1. MIERA ROZVODOVOSTI  

 

Vývoj rozvodovosti   -  počet rozvedených manţelstiev ( v tis.) 

Rok 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SR 8,98 9,27 11,55 12,72 12,17 12,68 12,67 12,01 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti 

Medziročne sa počet rozvedených manţelstiev v roku 2010 mierne zníţil na 12 010. 

Rozvodovosť však treba vidieť v súvislosti s celkovým počtom uzatvorených manţelstiev. 

V roku 2010 klesol aj počet  uzatvorených manţelstiev aj počet rozvodov na 1 000 

obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku sa zníţil aj počet rozvodov na 100 sobášov.   
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

4.3.2. MIERA ZNEUŢÍVANIA ALKOHOLU A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK  

Vplyv alkoholu či spychotropných látok na NPŢ a na páchanie násilnej kriminality  je 

preukázaným poznatkom, nejde však o koreláciu či kauzalitu. Alkohol a psychotropné látky 

fungujú u niektorých jedincov ako odbúranie zábran, posilnenie sebavedomia, ale aj zvýšenie 

agresivity.
67

 Dôleţité sú aj súvislosti alkoholizmu ţien – obetí partnerského a iného násilia, 

                                                 
67

 Aj u Harmana – páchateľa masového vraţdenia v bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa súdnoznaleckou pitvou 

potvrdila prítomnosť  alkoholu a acetónu v krvi, a teda v čase páchania zločinu mohol byť v stave  podnapitosti 

(informácia MV z marca 2010). 
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ktoré môţu často významne intervenovať do re-viktimácie ţien inštitúciami, ktoré je majú 

poskytnúť podporu a pomoc.
68

 

Na Slovensku sa počet ľudí, ktorí majú problémy s alkoholom odhaduje na 400 000.   Iba časť 

sa z nich lieči  - ambulantne či v ústavnej starostlivosti. Počet vyšetrení ţien a muţov 

v psychiatrickej ambulancii s diagnostikou poruchy psychiky a správania spôsobenej  uţitím 

alkoholu (F10) bol v  predchádzajúcom  roku  130 368 a v roku 2010 stúpol na 135 660, 

z toho so syndrómom závislosti bolo v roku 2009  102 tis. vyšetrení  a v roku 2010 uţ 111 tis. 

Muţi tvoria takmer ¾ zo všetkých takto vyšetrených a diagnostikových osôb, hoci podiel 

ţien  medziročne stúpol zo 24,9% v roku 2009  na 25,4% v roku 2010. 

Počet vyšetrení osôb s problémami s alkoholom  podľa pohlavia v roku 2009 a 2010 

Počet vyšetrení podľa diagnózy, veku a pohlavia 

v sledovanom období 

2009 2010 

Spolu Muţi ţeny Spolu Muţi ţeny 

poruchy psychiky a správania zapríčinené uţitím 

alkoholu (F10) 

130 368 

 

97 816 

 

32 552 

 

135 660 101 134 

 

34 526 

 

z toho syndróm závislosti (F10.2) 102 718 

 

76 798 

 

25 920 

 

111 225 

 

82 622 

 

28 603 

 

Zdroj: NCZI, Ročný výkaz A (MZ SR) 4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2009 a 2010, modul 

3114 + vlastné súčty 

V roku 2010 celkový počet zo závislosti liečených uţívateľov drog v SR bol 2 266, v tom 

počet muţov bol 1 859 a 407 ţien. V prepočte je to hodnota 41,7 na 100 000 obyvateľov 

Slovenska, v tom na 100 000 muţov 70,4 a na počet ţien 14,6. Podiel liečených hlásených 

uţívateľov drog muţov a ţien za sledované obdobia je viac-menej stabilný.
69

 

Vývoj počtu liečených drogovo závislých pacientov s trvalým bydliskom v SR

 
Zdroj: NCZI, 2010  

                                                 
68

Viac informácií v tejto súvislosti pozri na: 

http://www.fenestra.sk/download/rola_alkoholu_a_drog_pri_domacom_nasili.doc  
69

 NCZI, Drogová závislosť – liečba uţívateľa drog v SR 2010 

 

http://www.fenestra.sk/download/rola_alkoholu_a_drog_pri_domacom_nasili.doc
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4.3.3. VLASTNENIE ZBRANÍ A KONTROLA ICH VYDÁVANIA  

Medzi indikátory rizika NPŢ a spoločenskej anómie bolo zaradené aj vlastnenie zbraní 

a kontrola ich vydávania. Pri zistených trestných skutkoch NPŢ nie je pouţívanie strelných 

zbraní časté, vo viacerých kazuistických prípadoch však bolo zaznamenané  pouţitie strelnej 

zbrane pri vyhráţaní. Samotné vlastnenie zbrane však môţe byť nástrojom vyhráţania 

a udrţiavania strachu ţien ţijúcich v násilných vzťahoch. Vlastnenie zbrane bolo sledované  

cez vydávanie zbrojných preukazov Prezídiom Policajného zboru v danom roku.  K 31.12. 

2010 bolo vydaných  161 392 zbrojných preukazov, z toho 5 467 nových zbrojných 

preukazov.  V porovnaní s rokom 2009 ide o navýšenie vydaných preukazov o 7% , v prípade 

vydaných prvých zbrojných preukazov takmer o dvojnásobok.   

Počet vydaných zbrojných preukazov  

 

Poznámka:  drţitelia zbrojných preukazov podľa pohlavia sa nevedú  

Zdroj: Prezídium Policajného zboru , úrad justičnej a kriminálnej polície odbor justičnej polície 

 

Medziročný nárast vydaných nových zbrojných preukazov nie je moţné na základe 

dostupných údajov vysvetliť. Faktom však zostáva, ţe od 1. 5. 2011 začala platiť novela 

zákona o strelných zbraniach a strelivách
70

 ako reakcia na devínsko-novoveskú tragédiu. 
71

 

Novela sprísňuje podmienky na získanie zbrojného preukazu, a obmedzuje drţanie 

a pouţívanie samočinných zbraní a samonabíjacích palných zbraní, ktoré boli konštrukčne 

odvodené alebo upravené zo samočinných zbraní.  

Zároveň sa skracuje platnosť zbrojného preukazu z desať rokov na päť rokov a ustanovuje 

obligatórnu povinnosť ţiadateľov o zbrojný preukaz podrobiť sa aj vyšetreniu klinickým 

psychológom. Takýto postup bude platiť aj pri vydaní nového zbrojného preukazu po zániku 

jeho platnosti. Doteraz potreba psychologického vyšetrenia ţiadateľov o zbrojný preukaz 

závisela od posúdenia posudzujúceho lekára a obligatórna bola iba u mladistvých, ktorí 

ţiadali vydanie zbrojného preukazu na športové účely.  

                                                 
70

 Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  
71

 Udalosť z 30. augusta 2010, pri ktorej prišlo bezprostredne o ţivot osem ľudí (7 zastrelených a 1 samovraţda) 

a 17 bolo zranených  ukázala, ţe drţanie samočinných zbraní, resp. zbraní, ktoré boli prerobené z týchto zbraní 

v prípade ich pouţitia na páchanie trestnej činnosti môţe mať tragické následky. Takisto sa ukázalo, ţe 

spoliehanie sa na posúdenie zdravotnej spôsobilosti bez obligatórneho vyšetrenia psychológom je pri získavaní 

zbrojného preukazu, resp. jeho obnovovaní nedostatočné. 

 2009 2010 

Počet vydaných zbrojných preukazov  150 979 161 392 

Počet vydaných prvých zbrojných preukazov  2 873 5 467 
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Okrem uvedeného sa v novele ustanovujú ďalšie povinnosti drţiteľov zbrojných preukazov 

a povinnosť streleckej organizácie oznamovať zánik členstva u osôb, ktorým vydali 

potvrdenie za účelom získania zbrojeného preukazu na športové účely. Za účelom 

zefektívnenia kontroly zbraní sa napríklad ustanovuje povinnosť drţiteľa zbrojného preukazu 

umoţniť policajnému útvaru vstup do obydlia. Taktieţ sa upravuje osobitné uskladnenie 

zbraní, ktoré nadobudli drţitelia zbrojného preukazu na športové účely do účinnosti novely, 

pričom sa doterajšie oprávnenia pri nakladaní s týmito zbraňami nemenia.
72

  

Je moţné, ţe enormný nárast vydaných nových zbrojných preukazov do konca roku 

2010 súvisí so snahou vyhnúť sa podmienkam ustanovených v predmetnej novele 

zákona.  Zároveň  treba pripomenúť, ţe počet osôb – drţiteľov legálnych či nelegálnych 

zbraní sa odhaduje na viac ako 250 000. V roku 2010 nebola realizovaná ţiadna „zbraňová 

amnestia“.  

4.3.4. POČET SAMOVRAŢEDNÝCH POKUSOV A DOKONANÝCH SAMOVRÁŢD 

V SR bolo v roku 2010 hlásených 612 prípadov samovráţd, v tom bolo 534 samovráţd 

muţov a 78 samovráţd ţien a 880 samovraţedných pokusov, v tom 522 u muţov a 358 u 

ţien. V prepočte na 100 000 obyvateľov pri dokonaných samovraţdách to predstavuje viac 

ako 20 muţov (19,8 pri pokusoch) a necelé 3 ţeny (takmer 13 pri pokusoch). Aţ 159 muţov a 

144 ţien vykonalo samovraţedný pokus o riešenie svojich konfliktov a rodinných 

problémov.
73

 

Vývoj počtu úmyselných sebapoškodení v SR podľa pohlavia

 
Zdroj: NCZI 2010 

                                                 
72

 http://epredpisy.sk/viac/2011/2011_128.html  
73

 NCZI, 2010 

http://epredpisy.sk/viac/2011/2011_128.html
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2009 zostala úroveň  dokonaných samovráţd ţien a 

muţov aj napriek krízovému roku na pomerne rovnakej úrovni. Zvýšil sa počet 

samovraţedných pokusov – u ţien aj u muţov.  

 

SÚHRNNÉ ZISTENIA  

Správa o násilím páchanom  na ţenách  za rok 2010 je  v poradí uţ druhou správou  tohto 

druhu, realizovanou v rámci  NAP na prevenciu a elimináciu  násilia páchaného na ţenách na 

roky 2009- 2012 a finančne podporenou MPSVaR SR.  Správa mapuje dostupné štatistické 

a administratívne údaje  z relevantných rezortov, procesné  a inštitucionálne nastavenie na 

riešenie a prevenciu násilia páchaného na ţenách. 

INDIKÁTORY VÝSLEDKOV 

Hlavnými referenčnými ukazovateľmi o rozsahu násilia páchanom na ţenách sú  ukazovatele 

výsledkov, t. j. aký podiel z populácie ţien má skúsenosť s násilím (počas ich dospelého 

ţivota a počas ostatných 12 mesiacov zisťovaný celoplošnými štandardizovanými 

výskumami: 

 Rozsah násilia na ţenách počas ich dospelého ţivota je známy z ostatného 

reprezentatívneho merania z roku 2008. Zo ţien, ktoré mali v čase výskumu intímneho 

partnera, zaţilo  21,2% z jeho strany násilné správanie, zo strany bývalého partnera 

27,9%. Podiel ţien s priamou skúsenosťou násilia zo strany súčasného alebo 

bývalého partnera  (t. j. zo strany aspoň jedného z nich) je 39,2%.
74

  

o  V najbliţší rokoch by mali byť dostupné aj novšie merania celoţivotnej 

prevalencie komparatívne  v rámci Európy. European Union  Agency for 

Fundamental Rights realizuje meranie NPŢ v roku 2012 a v roku 2013 by sa mal 

rozbehnúť aj viktimizačný výskum Eurostatu – meranie v 6 000 domácnostiach 

SR.  Prvé komparatívne údaje by mali byť dostupné v roku 2013.  

 Ročná prevalencia týrania, teda v priebehu 12 mesiacov, dosiahla v roku 2010 u ţien 

8,6 % a u muţov 5,2 % (sledované obdobie od 1.7. 2009 – 30.6. 2010).  Od roku 2007 

mala ročná prevalencia stúpajúcu tendenciu u ţien aj u muţov. V roku 2011 celkový 

                                                 
74

 Filadelfiová Jarmila, Bodnárová Bernardína, Holubová Barbora (2008): Reprezentatívny výskum výskytu  

a skúseností ţien s násilím páchanom na ţenách (VAW) na Slovensku, IVPR, Bratislava  
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rozsah týrania v populácií klesá na 5%, u ţien  na 6,8%, u muţov  dokonca na 1,7% 

(sledované obdobie od 09/2010 – 08/2011).
75

  

o  prepočítaním  12–mesačnej  prevalencie  8,6%  ţien  z populácie ţien 15 – 65 

ročných sa dá odhadnúť, ţe skúsenosť s týraním má pribliţne 170 tis. ţien, 

o  najčastejšími tyranmi ţien sú ich partneri (62%), tyranmi muţov ich partnerky  

(37%) a rodičia  (35%). Iba 19% obetí týrania sa obracia na políciu.  Najčastejšími 

dôvodmi neohlásenia týrania je nedôvera v políciu, ţe by s tým niečo urobila 

(39%) a strach z pomsty  násilníka (37%). Z tých obetí, čo sa však na políciu 

obrátili, bolo 47% spokojných. 

 Ročná prevalencia sexuálneho násilia je stabilne okolo 1 – 2% a vzťahuje sa takmer 

výlučne na ţeny.  V realite to predstavuje pribliţne kaţdú 50 ţenu z populácie 15 a viac 

ročných, ktorá bola  počas  obdobia 12 mesiacov znásilnená  či sexuálne napadnutá. 

Prepočítaním podielu z populácie 15 - 65 ročných ide o pribliţne 19 tis. ţien. 

o Podľa vzťahu páchateľa k obeti sexuálneho násilia išlo v prevaţnej miere 

o známych páchateľov (obeť páchateľa pozná). Neznámy páchatelia tvoria 

necelých 35 percent. Zo známych tvoria pomerne  vysoký podiel páchateľov  

kolegovia (17,4%)  a priatelia (13%). 

o Viac ako ¾ obetí sexuálneho násilia políciu nekontaktuje; najviac z dôvodu 

strachu z pomsty násilníka (39%) a polícia by aj tak nič neurobila (30%). Tie/tí čo 

to ohlásili, tak urobili hlavne pre potrestanie násilníka (22%) a z dôvodu 

zabránenia opakovaniu (17%). 

 V roku 2010 bolo políciou registrovaných celkovo 89 skutkov vráţd, z toho 9 v štádiu 

prípravy, 26 v štádiu pokusu a 54 dokonaných. Z celkového počtu vráţd sa v 51 

prípadoch stal obeťou muţ, v 28 prípadoch ţena. Podiel vráţd ţien z celkového 

počtu vráţd bol 31,4%.    Vráţd  spáchaných intímnymi partnermi ţien bolo v roku 

2010 celkovo 8 (rovnako ako v roku 2009). Päť  registrovaných vráţd bolo spáchaných 

druţkami  muţov.  

o Upozorniť sa však treba na pomerne vysoký počet hľadaných a nezvestných  ţien 

a muţov, ktoré potenciálne  zvyšujú latenciu trestného čin vráţd. 

                                                 
75

 V absolútnych číslach išlo o 68 týraných ţien a 16 prípadov týrania muţov.  Celoplošné zisťovanie  rozsahu 

týrania prináša iba nízke  počty týraných osôb, pretoţe v celkovej populácií predsa len ide o relatívne výnimočné 

javy. Navyše je  miera viktimácie závislá aj od subjektívneho posúdenia, či daný respondent či respondentka  

svoju skúsenosť vnímajú ako týranie a označia tak v dopytovaní. Predmetný viktimačný výskum je však jediným 

zdrojom údajov o danom druhu viktimácie.  
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o  Počet vráţd ţien – feminicídu treba kontrolovať aj inými administratívnymi 

údajmi – napr. z výkazu o úmrtí (NCZI a ŠÚ SR),  aby údaje boli spoľahlivejšie. 

 

Procesné ukazovatele vypovedajú o fungovaní inštitúcií/rezortov zodpovedných za 

predchádzanie NPŢ, ochranu ţien pred násilím, stíhanie a potrestanie páchateľov. Procesnými 

ukazovateľmi sú hlavne údaje o evidovaných prípadoch NPŢ v daných rezortoch, personálne 

zabezpečenie a vzdelávanie v oblasti NPŢ. Vzhľadom na vysokú latenciu NPŢ  a nízku mieru 

oznamovania násilia obeťami vo všeobecnosti  platí, ţe čím viac evidovaných 

prípadov/obetí v danom systéme, tým je daný rezort efektívnejší.  Počet evidovaných 

prípadov nie je ukazovateľom reálnej miery výskytu NPŢ. Mapovali sme aj vybrané 

nástroje/opatrenia, ktoré môţu prispieť k zlepšeniu problematiky, t. j. eliminácii násilia na 

ţenách. 

INDIKÁTORY V KOMPETENCII POLÍCIE 

 Odhad latencie v prípade týrania blízkej osoby  a týrania zverenej osoby hovorí o 15-

násobku a v prípade znásilnenia a sexuálneho násilia o 10-násobku registrovanej 

kriminality.  

 V roku 2010 bolo políciou registrovaných 716 skutkov násilnej kriminality a 16 

skutkov sexuálnej kriminality spáchanej intímnymi partnermi na ţenách. Zo 

všetkých registrovaných násilných a sexuálnych skutkov v intímnych vzťahoch tvorí 

partnerské násilie na ţenách 90,1% a partnerské násilie na muţoch 9,9% . 

 V porovnaní s rokom 2009 došlo k zníţeniu registrovanej kriminality medzi 

intímnymi partermi. Potvrdzuje to uţ dlhodobo známu tézu, ţe reálny rozsah týrania 

blízkej a zverenej osoby sa zvyšuje, registrovaná kriminalita tohto druhu však 

klesá. 

o  navyše sa ukazuje, ţe viac evidovaných prípadov NPŢ sa eviduje pod 

nebezpečným vyhráţaním (niţšia sadza, podnet sa dá stiahnuť späť) ako pod  

týraním blízkej osoby 

 Počas jedného roka sa   na celom území SR vykoná do  230 vykázaní, z toho takmer 

98% je muţov. Najčastejším vzťahom medzi vykázanou a ohrozovanou osobou je 

vzťah partnerský (manţelský či druh/druţka, súčasný či bývalý) tvoriaci 76 – 81 % zo 

všetkých vykázaní. Z celkového počtu vykázaní však  podaných návrhov na 

predbeţné opatrenia bolo na celom území SR za celé obdobie platnosti novely iba 

16,4% ( v roku 2009 to bolo 19,46% a v roku 2010 ešte menej – 14,4%). Údaje 

z monitorovacej správy PPZ sú nedostatočné, aby sme mohli zhodnotiť všetky 

pozitívne či negatívne efekty vykázania. 
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o  zaviesť treba údaje o „opakovaných vykázaniach“ , prítomnosti detí 

v domácnosti ak je týraná dospelá osoba a zistiť dôvody nízkeho  počtu 

podania PO, resp. kvalitu poučenia obete o jej ďalších moţnostiach 

 Napriek vykazovanému vzdelávaniu príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru  aj 

v oblasti „domáceho násilia“ a násilia páchanom na ţenách, pretrváva medzirezortná  

nespokojnosť s celkovou úrovňou vyšetrovania  medzi  políciou a prokuratúrami 

 Pozitívom je navýšenie cieľových hodnôt  v počte zistených a vyšetrených TČ ako 

súčasť hodnotenia práce policajtov a policajtiek, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu 

počtu evidovaných prípadov NPŢ 

  Evidenčný systém polície sa vyznačuje viacerými anachronizmami 

a nekonzistentnosťou, a ani po zavedený nového databázového systému priestupkov, 

nebude moţné získať spoľahlivé a úplné  údaje o evidovaných prípadoch NPŢ 

políciou.  

 Problematike obchodovania s muţmi a ţenami sa venuje v systéme polície a MV  

osobitná pozornosť a v mnohom  môţe byť spôsob riešenia tejto problematiky vzorom 

pre riešenie problematiky NPŢ. Výsledkom osobitných akčných plánov, osobitného 

útvaru na polícii a  finančného krytia  počas 3 rokov je zaradenie celkovo 68 osôb (z 

toho 62% ţien) do programu pomoci. Napriek tomu sa dôraz z obchodovania za 

účelom sexuálneho vykorisťovania preklápa do obchodovania za účelom nútenej 

práce. Celkovo je obchodovanie ţien za účelom prostitúcie ( najmä v rámci 

Slovenska)  málo reflektovanou oblasťou NPŢ. 

INDIKÁTORY V KOMPETENCII PROKURATÚRY  

 

V kalendárnom roku 2010 bolo prokuratúrami SR vznesené obvinenie proti 57 937 osobám, 

z toho bolo 85,9% muţov. Podobný podiel tvoria aj obţalované ţeny zo všetkých 

obţalovaných osôb (13,53% v roku 2010). Výrazný rodový rozmer má aj podiel mladistvých  

obţalovaných osôb vo veku 14 – 17 rokov. Celkovo bolo v roku 2010 obţalovaných 

mladistvých  osôb  1 397, z toho iba 85  dievčat (6%). 

 Kategórie „poškodená ţena“  a „poškodená blízka ţena“ vedená v štatistickom 

systéme prokuratúry v podstate spĺňajú definičné vymedzenie násilia páchaného 

na ţenách a podkategóriu násilia páchaného na ţenách blízkou osobou, t. j. 

zauţívané označenie ako „domáce násilie“. Kategória „blízka osoba“ sa však 

celkovo ukázala ako nespoľahlivo vykazovaná. 
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 Medziročne došlo k zníţeniu odstíhaných osôb úmyselného ublíţenia na zdraví (- 

20), ale  k navýšeniu osôb za týranie (+ 10) a za nebezpečné vyhráţanie (+ 100) 

kde boli poškodené ţeny.  

o  Tieto zistenia indikujú, ţe skôr ako týranie blízkej osoby, môţe byť NPŢ 

vykazované a postihované ako vyhráţanie.  

 Sledovali sme „úbytok“  (attrition rate) osôb medzi odstíhanými a obţalovanými za 

ten istý TČ, v ktorých bola poškodená ţena. Aj napriek obmedzeniam porovnania bolo 

zistené, ţe za úmyselné ublíţenie na zdraví (§ 156) sa počet „poškodených ţien zníţil“ 

o 29%, blízky ţien o 22%, v prípade týrania (§ 208) o 38,7%, blízkych ţien o  40,8%, 

v prípade vyhráţania o 35,8%, blízkych ţien o 36,2%. 

 Sledovali sme aj TČ krivého obvinenia (§ 345) a krivej výpovede a krivej prísahy (§ 

346), vzhľadom na údajne rastúci trend  krivo obvinených muţov ţenami z domáceho 

násilia. Podiel muţov odstíhaných za tieto TČ tvoril v roku 2010  57%, resp. 60%. 

V roku 2009 to bolo taktieţ 58%  muţov za krivú výpoveď aj krivé obvinenie, zvyšok 

odstíhaných osôb v danom roku za dané TČ tvorili ţeny. 

 Oproti roku 2009 celkový počet nevybavených prípadov v oblasti prokuratúr sa zníţil, 

poklesol však počet trestnoprávnych prípadov vybavených do 2 – 6 mesiacov a mierne 

zvýšil sa počet prípadov vybavených nad 6 mesiacov. 

 Zníţená rýchlosť konania je podľa  GE   spôsobená prieťahmi v dôsledku aj vysokej 

zaťaţenosť a rozpracovanosť vecí, poddimenzovaný personálny stav 

vyšetrovateľov a poverených príslušníkov Policajného zboru, v  nedôslednom 

plnení konkrétnych pokynov prokurátorov v jednotlivých veciach a 

nedodrţiavanie lehôt stanovených prokurátormi, v nedostatku praktických 

skúseností a nedostatočnej znalosti trestnoprávnych predpisov policajtmi; 

Kvalita rozhodnutí policajtov je nie ojedinele na veľmi nízkej úrovni, ich 

rozhodnutia často nespĺňajú základné náleţitosti vyţadované Trestným 

poriadkom a musia byť zo strany prokurátorov zrušené. 

 Napriek tomu, ţe na prokuratúre  je zriadená  špecializácia pre  trestnú činnosť 

mladistvých a trestné činy spáchané na deťoch, ako aj na trestnú činnosť proti 

ţivotnému prostrediu, špecializácia na násilia páchané na ţenách zriadená nie je ( 

hoci očividne by išlo o väčšiu cieľovú skupinu). 
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 V roku 2010 priemerný mesačný počet podaných obţalôb na jedného prokurátora 

či prokurátorku bol 3,94 čo je pokles oproti roku 2009, kedy priemer bol 4,15 

obţalôb. 

 Podľa informácií prokuratúry sa v roku 2010 nekonalo ţiadne vzdelávanie špeciálne 

zamerané len na oblasť násilia páchaného na ţenách. 

 

INDIKÁTORY V KOMPETENCII SÚDNICTVA  

  

 Za vraţdu (úkladná a vraţdu) bolo v roku 2010  odsúdených dokopy 60 osôb, z toho 

59 muţov a 1 ţena (roku 2009 to bolo 41 muţov a 5 ţien). Za nedovolené prerušenie 

tehotenstva  bolo odsúdených 6 muţov, roku 2009  celkovo 4 muţi. Za obchodovanie 

s ľuďmi 4 muţi a 2 ţeny, v roku 2009 iba  muţi - piati. Počet odsúdených osôb za 

týranie blízkej osoby a zverenej osoby sa v porovnaní s rokom 2009 zvýšil  o 10 na 

173 (z toho 295 odsúdených muţov a 16 ţien; v roku 2009 to bolo 149 muţov a 14 

ţien). Výrazne sa zvýšil aj počet odsúdených za zanedbanie povinnej výţivy zo 3 047 

osôb na 3 746 ( z toho 3 288 muţov). 

 Evidenčný systém MS umoţňuje vyčleniť odsúdených muţov za TČ spáchané na 

ţenách/dievčatách. V roku 2010 bolo odsúdených 14 muţov za vraţdu ţeny, v roku 

2009 to bolo 8, zvýšil sa aj počet odsúdených muţov za ublíţenie na zdraví ţien zo 

400 na 427; týranie blízkej a zverenej  osoby zaznamenalo  mierne zvýšenie zo 111 na 

118; pokles nastal v počte odsúdených muţov za nebezpečné vyhráţanie sa ţenám – 

zo 717 na 658. 

 Evidenčný systém sleduje aj motívy či dôvody spáchania TČ. Motív či dôvod 

spáchania úmyselného trestného činu z dôvodu pohlavia/rodu  obete, resp. 

mizogýnie nie je medzi dôvodmi ani motívmi uvedené. Treba preto zváţiť, ako by 

sa dala kategória „rodovo-podmieneného násilia“ – tak ako je vymedzená 

v medzinárodných dokumentoch vzťahujúcich sa na násilie páchané na ţenách, 

zaradiť a definovať.  

 Vplyv alkoholu  bol zistený iba u 22,79% odsúdených muţov za násilie páchané na 

ţenách v roku 2010.  Viac ako  tri štvrtiny všetkých odsúdených muţov za trestné 

činy násilia páchaného na ţenách bolo triezvych. 

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom ubudlo páchateľov NPŢ do 18 rokov 

a zvýšil sa počet 31 – 60 ročných páchateľov.  
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 V roku 2010 sa v porovnaní s rokom 2009 zvýšil podiel nepodmienečných trestov 

a zníţil sa podiel podmienečných, ktoré boli udelené  odsúdeným muţom za trestné 

činy násilia páchaného na ţenách. 

INDIKÁTORY V KOMPETENCII ZDRAVOTNÍCTVA  

 Opätovne zdôrazňujeme, ţe evidenčné údaje sú ukazovateľmi fungovania systému 

zdravotníctva ako významnej súčasti pomoci ohrozeným ţenám. V ţiadnom 

prípade nie sú ukazovateľmi zníţenia či zvýšenia reálneho výskytu násilia 

páchaného na ţenách.  

 V roku 2010 bolo celkovo v ambulanciách všeobecného lekárstva a LSPP (výjazdová 

aj ambulantná) vyšetrených celkovo 2 205 ţien s podozrením na ohrozenie násilím, 

psychiatrickú pomoc vyhľadalo celkovo 487 ţien, V gynekologických ambulanciách 

bolo vyšetrených v roku 2010 celkovo 168 ţien s podozrením na ohrozenie násilím. 

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k viac ako 50-percentnému níţeniu počtu 

vyšetrených ţien s podozrením za ohrozenie násilím vo všeobecných ambulanciách, 

k takmer 30-percentnému zníţeniu v psychiatrických ambulanciách a k 41-

percentnému zníţeniu gynekologických ambulanciách. 

 Celkovo povaţujeme počet vyšetrených ţien vo všetkých typoch ambulancií za 

nízky za obe sledované obdobia  - rok  2010 aj 2009. Opierame sa pritom 

o prieskum rozsahu viktimácie ţien týraním, sexuálnym násilím a fyzickým 

napadnutím v rokoch 2009 a 2010,  ktoré sa v roku 2010 zvýšilo v porovnaní s rokom 

2009; ak by sme aj predpokladali, ţe nie všetky  ţeny potrebovali či vyhľadali 

lekársku pomoc, je dosť nepravdepodobné, aby medziročne došlo aţ k takému 

výraznému  zníţeniu. Ak sú dané údaje spoľahlivé (t .j. k zníţeniu nedošlo zmenou 

vo výkazníctve), moţno konštatovať výrazné zníţenie fungovania systému 

pomoci ţenám v zdravotnom systéme.  

INDIKÁTORY V OBLASTI V PREVENCIE NPŢ 

 V roku 2010 bola vyhodnotená Stratégia prevencie kriminality na roky 2007 – 2010, 

kde  násilie páchané na ţenách bolo jednou z prioritných oblastí. Vyhodnotenie však 

nie je rigorózne a neopiera sa o ţiadne kvantitatívne údaje. 
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 Navyše sa zamieňa  či včleňuje násilie páchané na ţenách  do domáceho násilia, 

pričom iné ako partnerské násilie páchané na ţenách sa opomína; z hodnotenia nie je 

zrejmá ani rodová perspektívna prevencie NPŢ. 

 Z mapovania vybraných preventívnych projektov je zrejmé, ţe nie vţdy je 

problematika NPŢ presne identifikovaná a objavujú sa aj rodovo stereotypne 

nastavené kampane. 

ŠTRUKTÚRNE INDIKÁTORY  

Štruktúrne indikátory sa vzťahujú na významné dokumenty a opatrenia, ktoré môţu prispieť 

k zlepšeniu riešenia problematiky NPŢ. 

 Celkovo moţno rok 2010 vnímať z hľadiska formovania nových programov či 

dokumentov relevantných pre  oblasť  NPŢ ako „krízový“ vzhľadom na striedanie 

vlád, nástup novej politickej garnitúry, ukončovania  doby implementácie viacerých 

kľúčových programov. 

 Koncom roku 2010 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny vydalo internú normu 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre 

maloleté obete násilia páchaného v rodinách, vzťahujúcu sa však takmer výlučne 

iba na deti.  

 V máji 2011 bol Slovenskou republikou podpísaný Dohovor Rady Európy o 

predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. 

 Schválená bola Priebeţná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia 

úloh. 

 Koncom roku 2011 bola chválená nová Stratégia prevencie 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v Slovenskej republike na roky 2012 

– 2015 b s iba minimálnou zmienkou o násilí na ţenách. 

 V legislatívnej oblasti je pozitívom, ţe bol do Trestného zákona zaradený nový trestný 

čin „nebezpečné prenasledovania“ (stalking). 

INDIKÁTORY SPOLOČENSKÉHO KONTEXTU NPŢ  

Medzi kontextové indikátory sú zaradené ukazovatele, ktoré tvoria spoločenské sociálno – 

ekonomické,  sociálno-kultúrne  podmienky  pôsobiace ako faktory či  prediktory NPŢ. 



92 

 

 Krízový rok priniesol zhoršovanie sociálnej situácie pre ţeny aj pre muţov. U muţov 

sa situácia zhoršovala intenzívnejším zniţovaním zamestnanosti, resp. nárastom 

nezamestnanosti. Rodové rozdiely  v mierach zamestnanosti a zamestnanosti sa 

zníţili, ale nie v dôsledku lepšej situácie ţien, ale priblíţením muţov k zlej situácii 

ţien. Vo viacerých oblastiach sa však rodové rozdiely opäť zvýšili (v mzdách, 

dôchodkoch, politickej participácií) 

 Priama súvislosť s nárastom reálneho rozsahu týrania na 8,6% u ţien a 5,2% u muţov 

v dôsledku pretrvávajúcich rodových  rozdielov či zhoršujúcej sa sociálne aj 

ekonomickej situácie počas roka 2010 nebola  matematicko-štatistickou analýzou 

zisťovaná a nemoţno ju teda ani potvrdiť, ani vyvrátiť.  Faktor nezamestnanosti 

muţov a „zvyšujúceho sa rodinného stresu“  je však asociovaný s rizikom násilného 

správania voči členom rodiny. 

 Vývoj celkovej evidovanej kriminality vykazuje pokles zistených a stagnáciu 

objasnenej kriminality. 

 Rodová štruktúra obetí a páchateľov/liek registrovanej kriminality vykazuje dlhodobo 

takmer identické znaky. Zatiaľ čo medzi obeťami podľa pohlavia nie je štatisticky 

významný rozdiel ( muţi tvoria v priemere 54%  všetkých obetí),  podiel muţov 

/páchateľov  celkovej kriminality neklesol za ostatných 5 rokov pod 85%. 76 

Maskulínny charakter páchania  kriminality sa ešte viac prejaví pri násilnej kriminalite 

(94,5%) a mravnostnej  kriminalite (95,7%). 

 Takmer dvojnásobný počet vydaných nových zbrojných preukazov v porovnaní 

s rokom 2009 môţe súvisieť so snahou vyhnúť sa podmienkam ustanovených  novele 

zákona o strených zbraniach platnej: skrátenie platnosti z 10 na 5 rokov a postúpenie 

obligatórneho vyšetrenia klinickým psychológom/gičkou.  

 Vplyv alkoholu či psychotropných látok na NPŢ a na páchanie násilnej kriminality  je 

preukázaným poznatkom, nejde však o koreláciu či kauzalitu. Medziročne došlo 

v roku 2010 k zvýšeniu počtu vyšetrení ľudí s problémami uţívania alkoholu o takmer 

4%.  Muţi tvoria takmer ¾ zo všetkých takto vyšetrených a diagnostikových 

osôb, hoci podiel ţien  medziročne stúpol zo 24,9% v roku 2009  na 25,4% v roku 

2010. 

 

                                                 
76

 Holcr, Mika, 2010:224   
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ODPORÚČANIA  

 Pravidelne zverejňovať výsledky  odhadu ročnej prevalencie reálnej viktimácie ţien 

týraním, sexuálnym násilím a fyzickým napadnutím a dávať ich do súvisu 

s evidenčnými údajmi o zistenej kriminalite, odstíhaných/obţalovaných a odsúdených 

páchateľov za NPŢ; zaistiť reflexiu  referenčných viktimologických údajov 

zodpovednými rezortmi ako  reálny rozsah  násilia páchaného na ţenách  

 Vplývať na skvalitnenie  EŠSK  Policajného zboru (kvalita napĺňania, kategorizácia, 

moţnosti vyuţitia)  pre účely  evidencie NPŢ ( prepojenie výkazu  o páchateľovi 

a o TČ) 

 Doplniť monitoring o vykázaní násilnej osoby  o ďalšie údaje: počet opakovaných 

vykázaní, prítomnosť detí v domácnosti ak je vykázaná dospelá osoba,  zistenie 

kvality a úplnosti poučenia ohrozenej osoby, zmapovať ako sa prípad vyvíjal ďalej (či 

nedochádza len k vyššej latencii týrania) 

 Na základe nízkeho počtu podaných PO  počas vykázania  je však moţné uţ teraz 

odporučiť  predĺţenie doby vykázania z 2 „pracovných dní“  aspoň na 10.  

 Zváţiť „odpustenie“  správneho poplatku za podanie PO ohrozenou osobou  30 €, 

ktorý môţe byť len ďalšou prekáţkou pre účinné riešenie prípadu NPŢ 

 Zaviesť  valídne a účinné metódy na identifikáciu násilia  (pri vykázaní a iných 

zásahoch polície); preveriť  spôsoby odkrývania a vyšetrovania prípadov NPŢ ( 

nastaviť štandardy, zaviesť   efektívne postupy overené z iných krajín) 

 Navrhnúť  zmenu v zbieraných údajoch do priestupkovej databázy potrebné pre 

evidovanie NPŢ  

 Celkovo sa snaţiť o prepojenie, komparabilitu  databáz polície,  prokuratúry 

a súdnictva (údajné pokusy tu uţ vraj boli a zlyhali – treba to preveriť) 

 Obrovské nasadenie, finančné a personálne zabezpečenie v problematike 

obchodovania s ľuďmi dať za príklad  riešenie problematiky NPŢ 

 V prostredí prokuratúr zvýšiť celkovo reflektovanie problematiky NPŢ z rodovej 

perspektívy a vplývať na zriadenie špecializácie  na násilie páchané na ţenách  

 V oblasti súdnictva zabezpečiť pravidelné zverejňovanie NPŢ v ročných štatistických 

ročenkách, podobne aj v správach o činnosti GE venovať NPŢ osobitnú kapitolu  

(podobne ako je to v prípade organizovanej kriminality a pod.) 
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 V oblasti súdnictva zváţiť moţnosť zavedenia osobitného dôvodu/motívu rodovo 

podmieneného násilia do výkazníctva  

 Preveriť zber údajov o vyšetrení ţien ohrozených násilím v zdravotníctve (aké zmeny 

nastali, prečo také zníţenie) a navrhnúť  moţné opatrenia na nápravu 

 Celkovo posilniť analýzu dát z regionálneho hľadiska a zmapovať tak regionálne 

nastavenie systému  

 Zabezpečiť vyššiu reflexiu problematiky NPŢ v programoch prevencie kriminality 

a zmapovať počet a kvalitu  projektov po vecnej stránke NPŢ  

 Sledovať uplatnenie TČ nebezpečného prenasledovania v praxi a jeho vykazovania 

v systéme polície 

 Vyuţiť poznatky a zistenia zo správ o násilí páchanom na ţenách  pri implementácii 

Národného projektu na podporu prevencie  a elimináciu NPŢ, pri koncipovaní nového 

NAP a pri prípadne  ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na 

ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. 
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