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Anotácia  

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

v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ţenách v rezortoch 

polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému indikujú efektívnosť 

nastavených procesov v týchto rezortoch. Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele - dôleţité 

strategické dokumenty a legislatívne zmeny v oblasti násilia páchaného na ţenách. 

Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie, ako aj spoločenskej anómie 

dopĺňajú obraz o rizikových faktoroch  výskytu násilia páchaného na ţenách.  

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

Annotation  

The report provides data on long-term and annual prevalence of violence against women in 

female population and femicide indicators in 2011. The administrative data - registered and 

treated cases of violence against women in the competence of police, prosecutor´s office, the 

justice, health and social system indicate the efficiency of set processes in particular 

departments. 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 factors of 

violence against women. 

Key words: violence against women, indicators, prevalence rate, administrative data, 

services 

 

 

 

 

 

 



3 

 

OBSAH 

 
 

Použité skratky --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ÚVOD ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

HLAVNÉ ZISTENIA ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

EXECUTIVE SUMMARY ------------------------------------------------------------------------------ 9 

SÚHRN UKAZOVATEĽOV NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH  2009 - 2011 ---------- 11 

1. INDIKÁTORY VÝSLEDKOV ----------------------------------------------------------------- 12 
1.1. Miera prevalencie  násilia  počas života Žien -------------------------------------------------------------------------- 12 
1.2. Miera prevalencie NPŽ počas 12 mesiacov ----------------------------------------------------------------------------- 14 
1.3. Femicída -  vraždy žien -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

1.3.1. Vymedzenie femicídy ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 
1.3.2. Výskyt femicídy 2009 – 2011 -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
1.3.3. Prípady vrážd žien ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

2. INDIKÁTORY PROCESOV ------------------------------------------------------------------- 26 
2.1. Polícia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

2.1.1. Registrovaná kriminalita v oblasti NPŽ -------------------------------------------------------------------------------- 26 
2.1.2. Inštitút  vykázania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
2.1.3. Ľudské zdroje a vzdelávanie polície v oblasti NPŽ ----------------------------------------------------------------- 30 

2.2. Prokuratúra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
2.2.1. Trestné stíhaní/é za násilie páchané na ženách -------------------------------------------------------------------- 33 
2.2.2. Obžalované osoby  za násilie páchané na ženách ------------------------------------------------------------------ 34 
2.2.3. Ľudské zdroje  a vzdelávanie --------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

2.3. Súdnictvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
2.3.1. Trestná agenda v roku 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
2.3.2. Odsúdení muži za násilie páchané na ženách a na deťoch ------------------------------------------------------ 44 
2.3.3. Vplyv  omamných látok a ochranné opatrenia v prípadoch NPŽ ----------------------------------------------- 49 
2.3.4. Odsúdení za násilie páchané na ženách podľa druhu trestov--------------------------------------------------- 50 
2.3.5. Ľudské zdroje  a vzdelávanie  v oblasti NPŽ -------------------------------------------------------------------------- 53 

2.4. Zdravotníctvo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 
2.4.1.     Ženy s PON vyšetrené všeobecnými ambulanciami ---------------------------------------------------------------- 57 
2.4.2.     Ženy s PON vyšetrené v psychiatrických ambulanciách ----------------------------------------------------------- 58 
2.4.3.     Ženy s PON vyšetrené v gynekologických ambulanciách --------------------------------------------------------- 59 
2.4.4.     Spontánne či umelé prerušenia tehotenstiev u žien  s PON ----------------------------------------------------- 60 
2.4.5.     Sebapoškodzovanie v dôsledku PON ----------------------------------------------------------------------------------- 61 
2.4.6.     Porovnanie počtu vyšetrených žien s PON v rokoch 2009 - 2011 ---------------------------------------------- 62 

2.5.         Sociálny systém ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 
2.5.1.     Obete a páchatelia/ľky domáceho násilia evidovaní v systéme sociálnej kurately ------------------------ 62 
2.5.2.     Týrané dievčatá a chlapci evidovaní v systéme sociálnoprávnej ochrany ------------------------------------ 64 
2.5.3.     Obete násilia v evidencii poskytovateľov socialnych služieb----------------------------------------------------- 66 

2.6.        Mediálne kampane v oblasti násilia páchaného na ženách -------------------------------------------------------- 70 
2.6.1.     Regionálna úroveň ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 
2.6.2.     Európska úroveň ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 

3. ŠTRUKTÚRNE INDIKÁTORY --------------------------------------------------------------- 75 
3.1.         Strategické a iné relevantné dokumenty a projekty ----------------------------------------------------------------- 75 
3.2.          Legislatívna oblasť ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 
3.3.          Inštitucionálne zabezpečenie ---------------------------------------------------------------------------------------------- 77 

4. KONTEXTOVÉ  INDIKÁTORY -------------------------------------------------------------- 78 
4.1.          Kontextové indikátory rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie ----------------------------------------------------- 78 

4.1.1.      Ukazovatele rodovej rovnosti ------------------------------------------------------------------------------------------- 78 
4.1.2.      Ukazovatele chudoby a sociálneho vylúčenia ----------------------------------------------------------------------- 79 

4.2.      Kontextové  indikátory spoločenskej anómie ---------------------------------------------------------------------------- 80 
4.2.1.     Držanie zbraní ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 
4.2.2.    Rozvodovosť a jej výbrané príčiny --------------------------------------------------------------------------------------- 81 



4 

 

4.2.3.     Nadmerné užívanie alkoholu --------------------------------------------------------------------------------------------- 82 
4.2.4.     Incidencia duševných chorôb a osôb s poruchami správania---------------------------------------------------- 85 
4.2.4.     Samovražednosť ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 
4.2.5.     Zneužívanie, týranie a zanedbávanie detí – obete kriminality -------------------------------------------------- 89 

5.      OSOBITNÉ DRUHY  NPŽ A SKUPINY ŽIEN ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE------------------ 91 
5.1.        Násilie na rómskych ženách  a nedobrovoľné sterilizácie ----------------------------------------------------------- 91 
5.2.        Sexuálne obťažovanie a mobbing na pracovisku ---------------------------------------------------------------------- 99 
5.3.        Mrzačenie ženských pohlavných orgánov ----------------------------------------------------------------------------- 100 
5.4.        Obchodovanie so ženami --------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 
5.5.        Prostitúcia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 

SÚHRNNÉ ZISTENIA, ODPORÚČANIA A ZÁVER -------------------------------------------- 113 
Súhrnné zistenia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 
Odporúčania --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 

Literatúra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 
Prílohy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122 

Polícia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 122 
Prokuratúra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 
Súdnictvo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 
Zdravotníctvo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 
Zoznam dobrých praktík v oblasti  preventívnych kampaní --------------------------------------------------------------- 129 
Obchodovanie s ľuďmi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130 

 

 

 

 

 

 

POUŢITÉ SKRATKY  
 

 

APZ SR = Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky 

DN = domáce násilie  

ESPĽP = Európsky súd pre ľudské práva  

FGM = mrzačenie ţenských pohlavných orgánov ( ţenská obriezka)  

GE  SR= generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

MS SR = ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

NAP = národný akčný plán 

NCZI = Národné centrum zdravotníckych informácií  

NPŢ = násilie páchané na ţenách 

PON = podozrenie na ohrozenie násilím 

PPZ SR = Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky 

PZ SR = Policajný zbor Slovenskej republiky 

SPODaSK = sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela  

ŠÚ SR = Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TČ = trestný čin 

TZ =  trestný zákon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ÚVOD 

Správa  o násilí páchanom na ţenách na Slovensku za rok 2011 je úlohou vyplývajúcou 

z Národného akčného plánu prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách na roky 

2009 – 2012.
1
  Zadávateľom  správy  je odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR 

SR.  Vypracovanie správy bolo financované prostredníctvom kontraktu medzi MPSVR SR 

a IVPR na rok 2012.  

Cieľom správy je podanie uceleného obrazu o výskyte, riešení, pomoci a prevencii 

násilia páchanom na ţenách (ďalej len NPŢ) na základe štatistických a evidenčných údajov 

zodpovedných rezortov a inštitúcií. Správa nadväzuje na  vypracovanie sústavy národných 

indikátorov násilia páchaného na ţenách.
2
 Správa overuje opodstatnenosť a reálnosť vyuţitia 

nastavených ukazovateľov NPŢ. Zároveň je aj testovaním stavu  viacerých rezortných 

štatistických systémov v oblasti NPŢ, ich úplnosti a spoľahlivosti.  

Napriek tomu, ţe primárne ide o správu za rok 2011 zaloţenej  na  údajoch za predmetný rok, 

vo viacerých prípadoch vyuţívame aj údaje z predchádzajúcich  rokov pre načrtnutie vývoja 

či časového radu daného ukazovateľa.  Tam kde to bolo moţné, uvádzame aj údaje za rok 

2012 – väčšinou ako predbeţné údaje. Okrem nastavených indikátorov vyuţívame aj  

sekundárne alebo súvisiace poznatky a údaje, ktoré môţu  obraz o danej problematike 

doplniť. 

Štruktúra správy zodpovedá štruktúre nastavených indikátorov NPŢ. Prvá kapitola obsahuje 

indikátory výsledkov (outcomes indicators), odhadujúce rozsahu  reálneho výskytu NPŢ 

v populácií. Najmä miera prevalencie, nazývanej aj  miera skutočnej prevalencie, je 

kontrolným údajom k počtu prípadov NPŢ  evidovaných, zistených či riešených 

v kompetencií príslušných inštitúcií. Povaţujú sa za prioritné a základné, pretoţe umoţňujú 

sledovať efektivitu nastavených politických opatrení a procesných mechanizmov na 

predchádzanie a riešenie prípadov NPŢ.  Indikátory výsledkov najmenej podliehajú zmenám a  

patria medzi dlhodobé indikátory. Indikátory výsledkov sú citlivé na spôsob merania 

a vyţadujú si štandardizované   celoplošné  a komparatívne meranie prevalencie a incidencie 

NPŢ.  K indikátorom výsledkov okrem prevalenčných ukazovateľov patrí aj femicída – 

vraţdy ţien.  Okrem rámcového  vymedzenia femicídy a základných údajov, prinášame aj dva 

prípady vráţd ţien, ktoré rezonovali slovenskou spoločnosťou za ostatné dva roky. 

Indikátory procesov v druhej kapitole  sa vzťahujú na nastavenie nástrojov a mechanizmov 

postihovania, ochrany, intervencie, zmierňovania dopadov, pomoci ţenám zasiahnutým 

násilím a prevencii NPŢ. Ide o najrozsiahlejšiu dimenziu čo do počtu indikátorov vzhľadom 

na  rezortnú prierezovosť a rôznorodosť poskytovanej pomoci a intervencie indikujúce 

holistický prístup k problematike NPŢ. Indikátory procesov pozostávajú z vybraných 

evidenčných údajov – administratívnych údajov o prípadoch NPŢ, a ako také sú teda závislé 

od kvality a úplnosti zbieraných administratívnych údajov v jednotlivých rezortoch.   Okrem 

evidenčných údajov sme sledovali aj personálne zabezpečenie  v jednotlivých rezortoch 

a vzdelávanie v oblasti NPŢ. Zmapovali sme aj mediálne kampane na regionálnej a európskej 

úrovni v roku 2011  a 2012.  

Štruktúrne indikátory v tretej kapitole vypovedajú o hlavných verejno-politických 

a inštitucionálnych nastaveniach v podobe strategických a iných relevantných dokumentov 

                                                 
1 Úloha č. 33 NAP v rámci aktivity V./Oblasť štatistík, výskumu a monitoringu 
2Holubová, B.:  Národné indikátory násilia páchaného na ţenách, IVPR, 2009,  

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

http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Holubova/Narodne-ukazovatele.pdf
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a programov/projektov, legislatívy v oblasti násilia páchaného na ţenách a inštitucionálneho 

zabezpečenia problematiky.   Mapujeme najrelevantnejšie udalosti  realizované v roku 2011.  

Kontextové ukazovatele vo štvrtej kapitole vypovedajú o podmienkach, faktoroch 

a prediktoroch násilia páchaného na ţenách, ktorých intenzita pôsobenia variuje medzi 

krajinami a na Slovensku nebola ešte relevantne a komplexne otestovaná. Selekcia  

kontextových indikátorov sa opiera o známe faktory asociované najmä s násilím páchaným na 

ţenách v intímnych vzťahoch a sexuálnym násilím, identifikovaných opakovane  výskumami 

ako kriminogénnych faktorov  pôsobiacich s rôznou signifikanciou na viktimizáciu, ako aj 

páchateľstvo NPŢ. Zameriavame sa na kontextové indikátory rodovej rovnosti a sociálneho 

vylúčenia,  a ukazovatele, ktoré indikujú spoločenskú anómiu: drţanie zbraní, rozvodovosť, 

nadmerné uţívanie alkoholu, incidencia psychiatrických ochorení, samovraţednosti  a pod.  

Mimo pôvodne nastavenej štruktúry ukazovateľov zaraďujeme do správy aj kapitolu 

zameranú na osobitné druhy NPŢ a ohrozené skupiny ţien. Prinášame niektoré zistenia 

o násilí na rómskych ţenách a nedobrovoľných sterilizáciách. Krátke podkapitoly venujeme aj 

sexuálnemu obťaţovaniu na pracovisku a obchodovaniu so ţenami, prostitúcii a mrzačeniu 

ţenských pohlavných orgánov. Cieľom zaradenia kapitoly bolo doplniť informácie 

o niektorých aspektoch NPŢ, ktoré sú na Slovensku často prehliadané, alebo rezonujú na 

medzinárodnej scéne.  

Zdroje údajov a informácií, z ktorých sme v správe vychádzali, sú veľmi rôznorodé. Čerpali 

sme z verejne dostupných databáz údajov ( napríklad štatistické ročenky MS a GE SR) 

a chýbajúce údaje sme sa snaţili získať prostredníctvom ţiadostí o informácie formálne 

podaných podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na relevantné inštitúcie. Tento 

spôsob získavania  potrebných údajov sa ukázal byť ako najefektívnejší, pretoţe ţiadosť 

podaná inak  ( napr.  osobným kontaktovaním  relevantného pracovníka či pracovníčky, či 

zaslaný list cez IVPR) sa ukázala byť ako málo efektívna.  Zákon o slobodnom prístupe 

k informáciám navyše zaväzuje inštitúcie dodať informácie do 8 dní. Ak je  štruktúra údajov 

komplikovanejšia, tak je moţné lehotu predĺţiť. Nevýhodou je, ţe ţiadosti prechádzajú cez 

komunikačné odbory, ktoré parciálne ţiadosti rozosielajú na konkrétne oddelenia, 

disponujúcimi predmetnými informáciami. Tento postup môţe  znamenať, ţe ţiadosť nie je 

zaslaná na vhodné oddelenie a ţiadosť končí „nedostupnosťou údajov“, resp. „nevedením 

údajov v danej štruktúre“ Podávanie oficiálnych ţiadostí, samozrejme, nevylučuje aj 

získavanie informácií a údajov prostredníctvom osobných kontaktov na konkrétnych 

inštitúciách., napr. na MS SR)
3
. 

Pre zmapovanie niektorých oblastí sme vyuţili aj investigatívnu prácu novinárov a novinárok 

( v prípadoch vráţd ţien), ale aj webové stránky relevantných inštitúcií ( European Women´s  

Lobby, European Institute for Gender Equality a pod.).  V správe čerpáme informácie aj 

z dostupných analýz a štúdií, ktoré predmetné oblasti NPŢ spracúvajú, doplňujú o teoretické 

poznatky a súvislosti. Do správy sú zaradené aj poznatky a súhrnné zistenia o prevalencii 

a registrovanej kriminalite v oblasti NPŢ, ktoré boli spracované pre účely Súhrnnej správy  

o stave rodovej rovnosti za rok 2011. Správa prešla  vnútorným aj externým pripomienkovým 

konaním a bola schválenou vládou SR aj NR SR.
4
  Taktieţ boli zapracované poznatky 

                                                 
3 Týmto by sme sa rady poďakovali pani Ášvániyovej  a pánovi Juriovi z ministerstva spravodlivosti SR, ktorí aj napriek 

personálnym  a štruktúrnym zmenám  na ministerstve boli ochotní predmetné údaje  zabezpečiť. 
4 Podklady pre kapitolu o rodovo podmienenom násilí vypracovala B. Holubová. Národná rada SR na svojej 7. riadnej 

schôdzi prerokovala a zobrala na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011. Uznesenie k 

správe bolo schválené veľkou väčšinou hlasou, keď zo 147 prítomných 133 hlasovalo za uznesenie. Správu 23. júla 2012 

prerokoval a odporučil aj gesčný výbor NRSR, ktorým bol Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. 
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z publikácie Ţenskej loby Slovenka Bližšie k Európe. Stratégia EÚ rovnosti žien a mužov na 

roky 2010-2015  z pohľadu slovenskej reality, ktorá obsahuje taktieţ kapitolu o rodovo 

podmienenom násilí.
5
 

Obraz o násilí páchanom na ţenách prinášaný v správe nie je úplný  a chýbajú viaceré oblasti, 

často ešte nepokryté kvantifikovanými ukazovateľmi. Veríme však, ţe údaje a informácie zo 

správy prispejú k lepšiemu nastaveniu verejných politík a legislatívy v oblasti NPŢ.  

 

HLAVNÉ ZISTENIA  

Správa podáva prostredníctvom celoplošných viktimologických  a evidenčných údajov 

relevantných rezortov celkový obraz o stave a riešení problematiky násilia páchaného na 

ţenách na Slovensku  v roku  2011. 

Prevalencia ţien so skúsenosťou partnerského násilia počas ţivota ţeny je 21,2 zo strany 

súčasného  partnera a 27,9% zo strany bývalého partnera.  Krátkodobá prevalencia týrania sa  

v roku 2012 medziročne zníţila na 3,6%, u ţien  na 5,3%, u muţov  na 1,8%. Najčastejším je 

stále partnerské násilie ( 36%), týranie  deťmi na rodičoch ( 13%) a rodičmi na deťoch ( tieţ 

13%) a medzi súrodencami (10%).  Sexuálne násilie ročne zaţije kaţdá 40. – 50. ţena.  Polícii 

oznámi incident týrania alebo sexuálneho násilia len kaţdá 4 obeť.  

V rokoch 2009 - 2011 bolo ročne zavraţdených pribliţne 30 ţien, čo predstavuje od 32% do 

40% zo všetkých zistených vráţd v danom roku. Vraţdy ţien v párových vzťahoch 

predstavujú  20 – 26 %  podiel zo všetkých vráţd  ţien a v absolútnom počte tvoria viac ako  

polovicu z vráţd ţien motivovaných osobnými vzťahmi.  Viaceré prípady zavraţdených ţien 

v minulom roku indikujú  individuálne, ale aj systémové zlyhania ochrany ţien pred 

zavraţdením.  

Procesné ukazovatele NPŢ indikujú efektívnosť nastaveného systému  prevencie, intervencie  

a trestania v prípadoch NPŢ a vzťahujú sa na administratívne údaje registrácie NPŢ, riešenia 

v trestom–právnom systéme, poskytovania zdravotnej a sociálnej pomoci  ţenám  zaţívajúcim 

násilie a zmierňovanie dopadov násilia na ich ţivoty a ţivoty ich detí. Vzhľadom na vysokú 

latentnosť NPŢ vo všeobecnosti platí, ţe čím vyšší počet registrovaných prípadov (skutkov) 

NPŢ, čím viac spravodlivo potrestaných páchateľov, čím viac  vyšetrených ţien s podozrením 

na ohrozenie násilím v systéme zdravotníctva či poskytnutých sluţieb pomoci v sociálnom 

systéme, tým je systém ochrany lepšie nastavený a plní efektívne svoju funkciu. 

Napriek stále vysokej latencii a reálnej prevalencii NPŢ počet celkovo zistených TČ násilnej 

a mravnostnej kriminality spáchaných na ţenách v období 2009 – 2011 klesá. Napriek tomu 

sa počet  odhalených  vybraných trestných činov polícii podarilo v porovnaní s rokom 2010 

zvýšiť. Ide najmä o sexuálne  násilie a  zneuţívanie ( o 128 skutkov viac), znásilnenie ( o 33 

viac),  týranie ( o 39 viac). Od  začiatku do októbra 2012 bolo políciou zistených 105 

prípadov stalkingu, z toho 62 objasnených. 

                                                                                                                                                         
  
5 Kapitolu do predmetnej publikácie pripravila Z. Magurová a B. Holubová. Publikácia bola realizovaná s finančnou 

podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.  Zdroj: Kolektív autoriek,  

Pietruchová, O., ed: Bliţšie k Európe. Stratégia EÚ rovnosti ţien a muţov na roky 2010-2015  z pohľadu slovenskej reality, 

Tatran, 2012  
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Efektivita  vykázania pri súčasnom nastavení (48 hodinová lehota)  ako nástroja  stabilizácie 

ţeny a ďalšieho riešenia  prípadu násilia je otázna vzhľadom na nízky počet návrhov na 

predbeţné opatrenia  a ešte niţšieho počtu vydaných predbeţných opatrení súdmi. 

Fungovanie represívnych zloţiek ako je polícia, prokuratúra a súdnictvo v oblasti násilia 

páchaného na ţenách je v úzkom prepojení na celkovú situáciu v predmetných rezortoch. 

Systémové nedostatky, diskontinuita a neustále legislatívne zmeny,  pomerne vysoká 

fluktuácia a personálne zmeny na úrovni riadenia vplývajú  na nepriaznivú situáciu v oblasti 

riešenia násilia páchaného na ţenách. 

Pokles medzi registrovanou a odsúdenou kriminalitou indikuje efektívnosť fungovania 

trestno-právneho systému v oblasti NPŢ. V prípadoch TČ týrania (§ 208) miera odsúdenia  

výrazne variuje od 84% v roku 2010 aţ po 48% v roku 2011. Priemerná miera odsúdenia za 

TČ týrania sa v období od 2006 – 2011 pohybuje na úrovni  62%. 

Napriek  medziročnému nárastu počtu odhalených prípadov znásilnenia, v roku 2011 miera 

odsúdenia dosiahla svoje šesťročné minimum – 21%. V priemere sa miera odsúdenia za 

znásilnenie v období 2006 – 2011 pohybovala na úrovni 27%.  

V systéme zdravotníctva bola evidencia o vyšetrených  ţenách s podozrením na ohrozenie 

násilím zavedená v roku 2009. Počas obdobia 2009 – 2011 bolo vo všeobecných 

ambulanciách vyšetrených priemerne 3 300 ţien s PON, v psychiatrických ambulanciách  

1 700 ţien s PON, v gynekologických  priemerne 213 ţien s PON. Počty ţien vyšetrených 

v rôznych druhoch ambulancií  v priebehu sledovaných rokov značne variujú. V  období 2009 

– 2011 bolo zaznamenaných celkovo 939 spontánnych a umelých prerušení tehotenstiev 

u ţien s podozrením na ohrozenie násilím. Kaţdoročne to predstavuje pribliţne 300 takýchto 

spontánnych a umelých prerušení tehotenstiev, čo predstavuje podiel do 2% zo všetkých 

spontánnych a umelých prerušení tehotenstiev danom roku. 

Plnoleté obete DN či prípady podozrenia na páchanie domáceho násilia evidované v systéme 

SPODaSK tvoria len marginálny počet prípadov, navyše s klesajúcim trendom. Latencia 

týraných detí je taktieţ vysoká a predpokladá sa, ţe veľa týraných detí nie je úradmi SPO 

identifikovaných. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje násilie na rómskych ţenách, najmä tých z neintegrovaného 

prostrediach. Odhaduje sa, ţe ak je v celkovej populácií násiliu zo strany partnera vystavená 

kaţdá piata ţena, v rómskej populácii z neintegrovaného prostredia to bude kaţdá tretia alebo 

kaţdá druhá ţena. Chudoba ţien v týchto komunitách ich robí excesívne závislými od 

muţského partnera a komunity. S problematikou násilia na rómskych ţenách úzko súvisí aj 

problematika obchodovania so ţenami, najmä za účelom sexuálneho vykorisťovania 

a prostitúcie. Do pozornosti sa opätovne dostala problematika nedobrovoľných sterilizácií 

ţien, keď ESPĽP koncom roku 2011 a v novembri 2012 konštatoval porušenie práv celkovo 

uţ 5 sťaţovateliek zo Slovenska. 

Konkrétne odporúčania  a návrhy na legislatívne zmeny prinášame  v záverečnej  kapitole.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The report provides via data on long-term and annual prevalence of violence against women 

in female population and administrative data from various state agencies a global picture 

about the state and treatment of VAW issues in Slovakia in 2011.  

The life-long prevalence of partner violence is 21,2% by current partner and 27,9% by former 

partner ( data from 2008). The annual prevalence of  abuse decreased to  3,6% in population 

in 2012, within women to  5,3% and within men  to 1,8%.   However the  most frequent abuse 

and maltreatment is  still the partner violence ( 36%),  then abuse of children by parents 

( 13%) and abuse of parents by  their children ( 13%), and  among siblings (10%). The rape or 

sexual violence annually experience from 1 – 2% in women 16-yers-aold and over. Abuse  

and sexual violence is reported to policy only by every 4
th

 victim.  

In  the period 2009 – 2011 approximately 30 women were murdered each year.  This  stands  

for 32 – 40% of all homicides registered annually by police. The femicides  by  intimate male 

partners stands for 20 – 26% of all female homicides. Some incidents  of murdered women by 

their intimate partners identified in 2011 and 2012 indicate individual and  system failures in 

women protection.  

The process indictors present the efficiency of  prevention, protection and punishment of  law 

enforcement in VAW cases. The process indicators are related and  strongly dependent  to the 

administrative data systems in respective state agencies.  Due to the high latency of  VAW, 

the more cases of violent and sexual crime, more incidents of women treated in health system, 

the higher the efficiency of the whole system.  

Despite the high latency  and real prevalence  of VAW, the number of registered violent and  

sexual  crime decreased in 2009 – 2011. However, in regard of specific respective crimes  

against women, the number of registered  cases increased  also thanks to the newly introduced 

evaluation system of police.  The number of  reported sexual violence and sexual abuse 

increased in 2011 by  128 cases, rape by  33 cases,  maltreatment by  39 cases. Moreover,  

from January to October 2012 more than 105 cases of stalking have been registered ( newly 

implemented section in  the Penal Code).  

The efficiency of restriction order is insufficient according to the low number of filed 

provisional justice precautions. The provision is questioned also due its short 48-hours 

duration as a tool for stabilisation and time for victim´s decision to handle the violent 

relationship.  

The operation of repressive state agencies such as police, prosecution and judiciary in the 

field of violence against women is closely linked to the overall situation in the respective 

sectors. System defects, discontinuity and legislative amendments, and relatively high 

turnover of personnel, as well as other factors are affecting the plight of solutions to violence 

against women. 

The difference between registered crime and conviction rates indicates the efficiency of the 

criminal justice system in the VAW cases. In  case of maltreatment of kin and closed person 

(§ 208 of PC), the conviction rate varies significantly from 84% in 2010 to 48% in 2011. The 

average  conviction rate for maltreatment in the period from 2006 - 2011 is around 62%. 
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Despite the increased number of detected cases of rape in 2011, the conviction rate reached its 

six-year minimum - 21%. On average, the conviction rate for rape stood at 27% in the period 

2006 – 2011. 

The health system has  introduced the recording  system of women with suspected threats of 

violence (STV) in 2009. During the period 2009 – 2011, 3.300  STV women were examined 

in outpatient general, 1.700 STV women were recorded in psychiatric clinics, 213 STV 

women in gynaecology. The annual number of women screened in various types of 

outpatients´ departments varies tremendously. During the period 2009 – 2011 in total 939 

abortions of STV women were reported. This represents about 300 abortions annually, which 

stands for the share of 2% of all abortions in that year. 

Adult victims and perpetrators of domestic violence are in the treatment of social system only 

in marginal number, with the downward trend additionally. The latency of abused children is 

also high and it is expected that many abused children are not identified by authorities. 

Particular attention should be paid to violence against Roma women, especially those from 

non-integrated socially excluded environments. It is estimated that if in the general population 

every 5
th

 women surveys violent relationship, in Roma female population from a non-

integrated environment  it could be every 2
nd

 or 3
rd

 woman. Poverty among women in these 

communities makes them excessively dependent on a male partner  and community. The issue 

of violence against Roma women is closely related to the issue of trafficking in human beings, 

especially for sexual exploitation. The attention has been paid to the issues of involuntary 

sterilization of women, when European Court for Human Rights in the end of 2011 and  in 

November 2012 acknowledge a violation of the  human rights of 5 Slovak complainants in 

total  from Slovakia.  

The recommendations for policy and provision improvements are suggested in the last 

chapter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

SÚHRN UKAZOVATEĽOV NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŢENÁCH  2009 - 2011 

Druh a oblasti indikátorov 2009 2010 2011 

 Indikátory výsledkov 

P
re

v
al

en
ci

a 

Miera prevalencie partnerského NPŢ  počas celého ţivota (v %, ţien 18+ 

ročné, zo  strany súčasného partnera, 2008) 
21,2 

Miera prevalencie partnerského NPŢ počas celého ţivota (v %, ţien 18+ 

ročné, zo  strany bývalého partnera, 2008) 
27,9 

Miera prevalencie týrania počas 12 mesiacov ( v %, ţeny 16+ ročné) 8,0 8,6 6,8 

Femicída –  vraţdy ţien   32 31 30 

Femicída intímnym partnerom  8 8 6 
 Indikátory procesov  

  
  
 P

o
lí

ci
a 

Ţeny  - obete  násilnej a mravnostnej registrovanej kriminality 3 692 3 340 3 238 

Ţeny – obete týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208) 276 207 246 

Ţeny – obete nebezpečného vyhráţania (§ 360) 1 203 1136 998 

Ţeny – obete ublíţenia na zdraví (§ 155 –  §158) 558 482 417 

Ţeny – obete znásilnenia (§ 199) 141 116 149 

Ţeny/dievčatá  - obete sexuálneho násilia a  zneuţívania ( § 200 – § 202) 398 361 489 

Ţeny –  obete obchodovania s ľuďmi ( § 179) 7 4 8 

Manţelia/druhovia - páchatelia násil a mravn. registrovanej kriminality, 

z toho: 
870 732 603 

manţelia/druhovia – páchatelia týrania blízkej a zverenej osoby ( § 208) 116 95 102 

manţelia/druhovia – páchatelia nebezpečného vyhráţania (§ 360) 492 461 375 

manţelia/druhovia – páchatelia ublíţenia na zdraví (§ 155 –  §158) 123 95 67 

manţelia/druhovia – páchatelia znásilnenia ( § 119)  19 14 9 

Počet vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia 226 228 277 

Príslušníčky Policajného zboru ( v % zo všetkých príslušníkov PZ) 14,1 14,8 15,2 

P
ro

k
u

ra
tú

ra
 

Prokuratúra – obţalované osoby v prípadoch, kde: 

Ţeny – obete týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208) n 120 139 

Ţeny – obete nebezpečného vyhráţania (§ 360) n 816 940 

Ţeny – obete ublíţenia na zdraví (§ 155 –  §158) n 334 587 

Ţeny – obete znásilnenia (§ 199) n 61 78 

Ţeny/dievčatá  - obete sexuálneho násilia a zneuţívania ( § 200 – § 202) n 128 141 

Ţeny/dievčatá  –  obete obchodovania s ľuďmi ( § 179) n 3 4 

Prokurátorky (% zo všetkých osôb pracujúcich na pozícii prokurátora) 46,8 47,4 49,4 

S
ú

d
n

ic
tv

o
 

Odsúdení muţi za násilie páchané na ţenách/dievčatách ( TZ 140/1961 a 300/2005): 

-  úkladná vraţda/vraţda  12 14 16 

-  za týranie blízkej a zverenej osoby  114 122 111 

- ublíţenie na zdraví  410 464 448 

- nebezpečné vyhráţanie  723 669 573 

-  znásilnenie  26 30 28 

- sexuálne zneuţívanie  137 142 136 

Z
d

ra
v

o
t-

n
íc

tv
o
 

Ţeny s PON vyšetrené vo všeobecných ambulanciách 4 430 2 205 3 424 

Ţeny s PON vyšetrené v psychiatrických ambulanciách 2 120 1 487 1521 

Ţeny s PON vyšetrené v gynekologických ambulanciách 287 168 183 

Spontánne a umelé prerušenia tehotenstiev u ţien s PON  317 322 300 

S
o

ci
ál

n
y

 

sy
st

ém
 Počet ţien – obetí DN v systéme sociálnej kurately  13 17 27 

Počet muţov – obetí DN v systéme sociálnej kurately  15 0 0 

Pomoc  týraným a  sexuálne zneuţívaným dievčatám v systéme SPOD 246 230 263 

Pomoc  týraným sexuálne zneuţívaným chlapcom v systéme SPOD 162 113 159 

 Kontextové indikátory 

 Indikátory rodovej rovnosti – rodový príjmový rozdiel v neupravenej forme 20,9 21,9 20,7 

Miera nezamestnanosti  ( v %, ţeny/muţi) 12,9/11,4 14,6/14,2 13,6/13,5 

Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch ( v %, ţien/muţov)  11,8/10,1 12,2/11,7 13,1/12,8 

Gini koeficient  24,8 25,9 - 

Vývoj počtu evidovaných zbraní 239 311 275 339 275 754 

Index rozvodovosti 0,48 0,47 0,43 

Počet vyšetrení so syndrómom závislosti od alkoholu ( ţeny) 25 920 28 603 26 636 

Počet vyšetrení so syndrómom závislosti od alkoholu ( muţi) 76  798 82 622 82 178 

Incidencia psychiatrických ochorení (  na 100 tis. obyvateľov ) 1 293 1 527 1211 

Dievčatá – obete násilnej a mravnostnej registrovanej kriminality  627 557 665 

Chlapci – obete násilnej a mravnostnej registrovanej kriminality  685 608 557 

Poznámka : n = nespoľahlivý údaj; p = predbeţný údaj;  Zdroje:  ŠÚ SR, Eurostat, MS SR, MV SR, NCZI, ÚPSVaR,  
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1. INDIKÁTORY VÝSLEDKOV  

Indikátory výsledkov sú ukazovatele reálneho rozsahu výskytu násilia páchaného na 

ţenách v populácií. Ide o odhad miery skutočnej prevalencie, ktorá je kontrolným údajom 

administratívnych údajov. Ukazovatele prevalencie sa povaţujú za prioritné a základné, 

pretoţe umoţňujú sledovať efektivitu nastavených politických opatrení a procesných 

mechanizmov na predchádzanie a riešenie prípadov NPŢ.  Indikátory výsledkov sú citlivé na 

spôsob merania a vyţadujú si štandardizované, celoplošné a komparatívne meranie 

prevalencie a incidencie NPŢ.
6

 Na Slovensku zatiaľ nie je zavedený štandardizovaný  

a jednotný modul, ktorý by  pravidelne zisťoval  hodnoty všetkých  odporúčaných indikátorov 

výsledkov. Uvádzame ostané  namerané hodnoty   dlhodobej a krátkodobej prevalencie  NPŢ 

z meraní realizovaných rôznymi výskumnými inštitúciami. 

1.1. MIERA PREVALENCIE  NÁSILIA  POČAS ŢIVOTA ŢIEN 

Miera prevalencie  - výskyt  násilia páchaného  na ţenách počas ich ţivota je  podiel ţien  

z populácie ţien vo veku 18 – 65  rokov, ktoré v čase výskumu mali uţ raz partnera a ktoré 

počas svojho ţivota zaţili zo strany intímneho muţského partnera ( súčasného 

alebo bývalého) a zo strany iných muţov (mimopartnerského násilie) aspoň jeden prejav  

nasledovného násilného konania:  

 Fyzické násilie - facky, ťahanie za vlasy, bitka bez a so závaţnými následkami, 

vyhráţanie zabitím, zbitím,... 

 Sexuálne násilie – vymáhanie sexu proti vôli, nechcené sexuálne praktiky, znásilnenie 

 Psychické násilie – nedôstojné správanie k partnerke, vulgárne nadávky, neustála 

kritika, poniţovanie pred členmi rodiny, neustále zákazy a príkazy 

 Ekonomické násilie  - neprispievanie na domácnosť/výţivu detí, obmedzovanie 

financií, ničenie vecí v byte, odopieranie jedla,... 

 Sociálne násilie  - neustála kontrola, obmedzovanie stretnutí s priateľkami -  rodinou, 

zákaz rozprávať sa s inými muţmi, obmedzovanie a zakazovanie chodiť do 

zamestnania 

Miera prevalencie násilia páchaného  na ţenách počas ich ţivota  (v  %, 2002 a 2008) 

Druh násilia 
Rok 

merania 

Partnerské násilie  Mimopartnerské 

 násilie Súčasný partner
1 

Bývalý partner
2
 

Fyzické 
2002 24,0 48,0 19,2 

2008 14,7 39,5 17,4 

Sexuálne 
2002 16,1 15,0 39,0 

2008 8,6 25,7 29,8 

Psychické  
2002 46,7 69,3 26,4 

2008 36,0 64,3 23,4 

Ekonomické 
2002 29,6 47,7 - 

2008 21,9  42,9 - 

Sociálne 
2002 18,3 55,3 - 

2008 28,8 53,4 - 
Poznámky:  1   podiel zo ţien 18 – 65 ročných v čase výskumu majúcich súčasného partnera; 2  podiel zo ţien 18 – 65 ročných 

v minulosti majúcich partnera;  

Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008  

                                                 
6 Ide o viktimologické výskumy násilia páchaného na ţenách (výskumy obetí kriminality), ktoré  vo všetkých členských 

štátoch EU nemajú zatiaľ jednotné, pravidelne sa opakujúce,  štandardizované moduly. Na Slovensku prebehli 2   celoplošné 

výskumy  násilia páchaného na ţenách  ( 2002 a 2008, Inštitút pre výskum práce a rodiny) a 4 výskumy obetí kriminality 

(2007, 2009, 2010, 2011, 2012,  Paneurópska vysoká škola práva).  
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Partnerské násilie skôr modelovým  násilným  konaním, kde sa jednotlivé druhy násilia môţu 

vzájomne kombinovať a rôznia sa aj čo do závaţnosti  dopadov na zdravie ţeny.    Miera 

prevalencie  NPŢ sa  tak dá vyjadriť  aj ako kombinované partnerské násilie odstupňované 

podľa frekvencie a závaţnosti  prejavov násilia. Kombinované partnerské násilie môţeme 

rozdeliť na násilný vzťah a vyhranený násilný vzťah
7
. Uvádzame  hodnoty z obidvoch doteraz 

realizovaných  komparatívnych meraní v roku 2002 a 2008. 

 

Podiel ţien so skúsenosťou násilného intímneho vzťahu počas ţivota  ( v %, 2002 a 2008) 
 

Rok 

merania 

Súčasný 

partner
1
 

Bývalý 

partner
2
 

Súčasný  

a zároveň bývalý 

partner
3 

Násilný vzťah 

(časté psychické, ekonomické  či sociálne 

násilie; opakované fyzické a/alebo sexuálne 

násilie) 

2002 13,8 19,9 25 

2008 15,3 15,7 25,5 

Vyhranený násilný vzťah 

(permanentné psychické, ekonomické či 

sociálne násilie; často opakované fyzické 

a/alebo sexuálne násilie) 

2002 11,4 25,1 26,0 

2008 5,9 12,2 13,7 

Ţeny  ţijúce v násilnom alebo vyhranenom 

násilnom vzťahu 

2002 25,2 45,0 51,0 

2008 21,2 27,9 39,2 
Poznámky:  1   podiel zo ţien 18 – 65 ročných v čase výskumu majúcich súčasného partnera;  2  podiel zo ţien 18 – 65 

ročných v minulosti majúcich partnera;  3  podiel  zo ţien 18 – 65 ročných , ktoré mali súčasného aj bývalého partnera  ( zo 

strany  aspoň jedného z nich) ;  

 Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008  

 

V roku 2008 viac ako kaţdá piata ţena vo veku 18 – 65 rokov majúca v čase výskumu 

partnera, zaţíva/la násilný alebo vyhranený násilný vzťah. Ţien, ktoré zaţili násilie  od 

obidvoch  - súčasného aj  bývalého bolo  5,3 %  v roku 2002 a  7 % v roku 2008. 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)  tvoril 39,2%.
8
 

 

Podiel ţien  s priamou skúsenosťou  mimopartnerského násilia počas ich ţivota (v %, 

2008) 

Prejav násilia % Prejav násilia % 

Obscénny telefonát, list, mail 18,2  Obchytkávanie, pritláčanie, dôvernosti, obtieranie sa 26,8  

Nevhodné poznámky na postavu 

a sexuálny ţivota 
36,3  

Nútenie k sexu /pokúšanie sa o sexuálny styk zvalením 

na zem, zatlačením do kúta 
9,9  

Exhibicionizmus 24,1  Vynútený sexuálny styk, znásilnenie 2,1  

Vynucovanie si rande/schôdzky 28,3  Vyhráţanie ublíţením na zdraví 10,8  

Sexuálne naráţky a komentáre 47,7  Fyzický útok (buchnáty, facky, bitie, porezanie) 13,8  

Sexuálne návrhy 37,5  
Šikanovanie na pracovisku (ohováranie, šírenie fám, 

znevaţovanie práce,..) 
23,5  

Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008 

                                                 
7 Viac o meraných prejavoch násilia a konštrukcii kombinovaného násilia  pozri Holubová, B.,  Filadelfiová, J., Bodnárová, 

B., 2008 , IVPR 
8 Filadelfiová Jarmila, Bodnárová Bernardína, Holubová Barbora (2008): Reprezentatívny výskum výskytu  a skúseností ţien 

s násilím páchanom na ţenách (VAW) na Slovensku, IVPR, Bratislava  

http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2008/Holubova/Reprezentativny_vyskum_vyskytu_a_skusenosti_zien_s_nasilim_pachanom_na_zenach_(2008).pdf
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2008/Holubova/Reprezentativny_vyskum_vyskytu_a_skusenosti_zien_s_nasilim_pachanom_na_zenach_(2008).pdf
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2008/Holubova/Reprezentativny_vyskum_vyskytu_a_skusenosti_zien_s_nasilim_pachanom_na_zenach_(2008).pdf
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Aktuálnejšie a medzinárodne komparatívne údaje  o odhade reálneho výskytu násilia 

páchaného na ţenách  by mali byť  v najbliţších dvoch rokoch dostupne z nasledovných 

zdrojov:  

a) Prieskum  Agentúry pre fundamentálne práva (FRA)   

Jednotné a komplexné  údaje o skúsenostiach  ţien s psychickým, fyzickým a sexuálnym 

násilím  počas ich detstva aj dospelého ţivota   v rôznych prostrediach a kontextoch  zo 27  

členských krajín EÚ a Chorvátska vrátane  Slovenska  budú dostupné začiatkom roka 2013.  

Rozsiahli štandardizovaný prieskum realizuje Agentúra pre fundamentálne  práva  v o Viedni 

na základe zadania Európskej komisie a v spolupráci s Európskym inštitútom rodovej rovnosti 

vo Vilňuse.
9
 

b) Harmonizovaný  viktimologický prieskum v Európe  

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 10 000 domácností. Prvýkrát sa mal zber údajov realizovať v roku 2013.   Zavedenie  

harmonizovaného štatistického zisťovania na celoeurópskej úrovni však podlieha 

schvaľovaniu Európskeho parlamentu.  Ten však s textom uznesenia na zavedenie  zisťovania 

nesúhlasil, pričom namietal aj to, ţe údaje  „ intímneho a súkromného charakteru“ napr. 

o znásilnení by  sa mali zisťovať  v domácnostiach a mali byť predmetom oficiálneho 

štatistického zisťovania. Bez ohľadu na túto námietku, náklady na celoplošné zisťovanie by  

v celej EU   mali dosahovať 12 mil. Eur, na Slovensku pribliţne 500 tis. Eur.  V súčasnosti je 

teda implementácia   celoeurópskeho viktimologického  zisťovania pozastavená.
10

  

 

1.2. MIERA PREVALENCIE NPŢ POČAS 12 MESIACOV  

 

O ročnom rozsahu násilia páchaného na ţenách poskytuje údaje Výskum obetí kriminality 

na Slovensku.
11

  Týranie je  zisťované otázkou: Stali ste sa v sledovanom období obeťou 

týrania (niekto Vás pravidelne bije, ponižuje, citovo vydiera alebo Vám odopiera stravu, 

hygienu, spánok, vystavuje Vás neúmernej fyzickej alebo psychickej záťaži a pod.).  Ide teda 

o opakované fyzické a psychické násilie,  ktoré  viac-menej zodpovedná  opisu skutkovej 

podstaty § 208 TZ – týraniu blízkej a týraniu zverenej osoby. 

Ostatné údaje sú dostupné uţ aj za rok 2012, pričom sledovaným obdobím bolo  obdobie  

od 1.9.2011 do 31.8.2012. Celková prevalencia týrania v populácii v roku 2012 dosiahla  

3,6%, u ţien 5,3% a u muţov 1,8%. Ţeny sú vystavené týraniu 2 – 3-krát častejšie ako 

muţi.  Pozitívom je, ţe u ţien ide o päťročné minimum, hoci prevalencia je stále pomerne 

vysoká.  

                                                 
9 Viac o prieskume na: http://fra.europa.eu/en/survey/2012/survey-gender-based-violence-against-women  
10 Informácie poskytnuté J. Rychtárikom zo ŠU SR – koordinátora  predmetného  zisťovania pre Eurostat  
11 Výskum obetí kriminality na Slovensku, Paneurópska vysoká škola práva, realizovaný na  reprezentatívnej vzorke  

pribliţne  1 850 respondentov a respondentiek  ( 960 ţien  a 890 muţov) vo veku 15 a viac rokov.  Výskum je realizovaný 

vďaka podpore Rady vlády pre prevenciu kriminality a v priemere je na daný zber údajov vyčlenených cca 9 000 Eur.   

http://fra.europa.eu/en/survey/2012/survey-gender-based-violence-against-women
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V období 2007 – 2010 mala ročná prevalencia týrania stúpajúcu tendenciu u ţien aj 

u muţov.  V roku 2010  dosiahla svoje maximum – 7% populácie. Podľa pohlavia 8,6% ţien 

a 5,2% muţov zaţilo za sledované obdobie od júna 2009 do konca júla 2010 opakovanú 

fyzickú a psychickú agresiu. V roku 2011 a 2012 však dochádza k postupnému zníţeniu na 

3,6% populácie. Vysvetlenie tohto vývoja je moţné iba odhadovať. Na danej dynamike sa 

mohla podpísať celkovo zhoršená ekonomická situácia a vrastajúce napätie v rodinách, 

prudký nárast miery nezamestnanosti najmä u muţov v rokoch 2009 a 2010, ale aj iné  

rizikové faktory. Hoci sa nezamestnanosť ţien a muţov v rokoch 2011 či 2012 zníţila iba 

nepatrne, na danú situáciu sa rodiny – partneri zrejme uţ adaptovali, čo mohlo viesť 

k zníţeniu celkovej  ročnej prevalencii  týrania.  

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 

2012 3,6 5,3 1,8 

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 – 2012 
 

Podľa vzťahu páchateľa týrania k obeti  bez rozdielu pohlavia moţno podiel jednotlivých 

príbuzenských vzťahov  len indikovať, pretoţe početnosti odpovedí sú veľmi nízke. Pritom 

viaceré  obete  označovali aj kombinované týranie zo strany viacerých blízkych osôb (  rodičia 

aj deti, partner a svokrovci). V roku 2012  partnerské násilie tvorilo 36%,  zo strany  

vlastných/nevlastných detí 13%, zo strany vlastných/nevlastných rodičov  taktieţ 13%, zo 

strany vlastných/nevlastných súrodencov 10%.  

 

Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  
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Pozitívne je, ţe  v 50% prípadov o týraní v rodine niekto vedel a snaţili sa obeti pomôcť.  

O 18% prípadov nikto o týraní nevedel ( obeť sa nikomu nezdôverila) a 32% obetí to niekomu 

povedalo, avšak nikto sa jej nesnaţil pomôcť.  

 

Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  

 

Ak sa obeti aj ponúkla pomoc, 40% obetí pomoc prijalo a situácia sa rieši/vyriešila, 36% obetí 

prijalo pomoc – avšak bez úspechu a 24% týranie navonok zaprelo.  

 

Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  

 

Políciu  kontaktovalo iba necelých 18% obetí týrania v roku 2012, v roku 2011 to 

bolo 19%. Poradie najčastejších dôvodov ohlásenia týrania bola snaha zabrániť opakovaniu ( 

58%) , obeť potrebovala pomoc ( 33%)  a potrestanie páchateľa ( 17%). Viac ako ¾ obetí 

týrania políciu nekontaktovalo. Poradie dôvodom nenahlásenia týrania bol strach z pomsty 

páchateľa ( 37%) , presvedčenie, ţe polícia by s tým nič neurobila ( 33%) , obeť si to vyriešila 

s páchateľom sama ( najmä muţské obete týrania, 27%) a najmenej zastúpený dôvod bol 

strach z vypočúvania ( 10%).  

Z tých čo kontaktovali políciu bolo spokojných iba 25% obetí.  Zvyšných 75% obetí 

týrania boli s postupom polície nespokojní: 58% preto, ţe polícia neurobila dosť pre 
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vyriešenie prípadu. Pozitívom je, ţe  dôvodom nespokojnosti nebola ochrana obete pred 

páchateľom. Tu zrejme zohráva úlohu aj  inštitút vykázania, kde polícia  na krátku dobu 

ochráni obeť pred násilníkom. Ďalšie vyšetrovanie a riešenie prípadu však uţ nie je podľa 

obetí dostačujúce, čomu nasvedčuje aj nízky počet podaných ţiadostí o PO.  

 

Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  

 

Negatívne symptómy v dôsledku preţitého týrania má väčšina obetí. Najčastejšie sú 

pocity strachu a obavy z opakovania ( 61%) a vnucujúce sa myšlienky týkajúce sa incidentu 

(  40%).  

 

Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  

 

V roku 2012  ročná prevalencia sexuálneho násilia dosiahla u ţien 1,9%. Ročná 

prevalencia sexuálneho násilia, t. j. znásilnení a sexuálnych zneuţívaní bola počas doterajších 

štyroch vĺn Výskumu obetí kriminality na Slovensku na úrovní 1 – 2%  populácie 15 a viac 

ročných, takmer výlučne 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.  

Viac ako polovica sexuálnych deliktov sa odohrá v uzavretom priestore bez prítomnosti 

iných osôb, ďalších 30% v otvorenom priestranstve, ale taktieţ bez prítomnosti svedkov. Aţ 

15 % znásilnení  a sexuálnych napadnutí sa odohrá za prítomnosti tretích osôb, z toho 5 % je 

takých, keď svedok obeti nepomohol.  
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Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  

 

 

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

páchateľov, úplne cudzí páchatelia tvoria iba 20%. Partneri tvoria 15%, známi z videnia 20% 

a páchatelia z okruhu známych – najviac kolegovia, priatelia,  susedia a zo širšej rodiny tvoria 

aţ 45%.  Medzi obeťami  sexuálneho násilia sa objavujú 1 – 2 muţi, ktorí sú sexuálne 

napadnutí zo strany neznámych páchateľov. 

 
 

Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  

 

 

Viktimáciu v roku 2012 nahlásilo iba 25% obetí sexuálneho násilia, všetko ţeny. 

Dôvodmi ohlásenia bolo potrestanie páchateľa (50%) a zabráneniu opakovaniu ( 50%) . 

Najčastejšími dôvodmi neohlásenia  sexuálneho násilia bolo, ţe obeť si to s páchateľom 

vyriešila sama ( 38%) , strach z pomsty páchateľa ( 25%) , a presvedčenie, ţe polícia by s tým 

aj tak nič neurobila ( 19%)  v spojitosti, ţe to obeť nevnímala ako váţne, alebo s nedostatkom 

dôkazov.  

Viac ako 50% obetí znásilnenia a sexuálneho násilia zaţívalo pocity strachu a obavy 

z opakovania, 30%  zaţíva vnucujúce sa myšlienky týkajúce sa incidentu.  
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Zdroj: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbeţné údaje  

 

 

1.3. FEMICÍDA -  VRAŢDY ŢIEN  

1.3.1. VYMEDZENIE FEMICÍDY  

 

Pojem femicídy odkazuje na rodovo-podmienené násilie a násilie páchané na ţenách ako 

dôsledok nerovných mocenských vzťahov medzi muţmi a ţenami, ktoré generujú situácie 

zvýšenej zraniteľnosti, bariér a priestorového obmedzenia na to, aby ţeny mohli uplatňovať 

svoje ľudské práva, najmä právo na ţivot,  osobnú integritu a slobodu. 

Pojem femicída ( synonymum feminicída) bol prvýkrát pouţitý začiatkom 19. stor. v 

Anglicku za účelom zvýznamnenia faktu, ţe aj vraţda ţeny je trestným skutkom, teda 

kriminalizácia vráţd ţien. Pojem redefinovala Diana Rusell v roku 1976, aby poukázala na 

mizogýnne vraţdenie.
12

 Definovala femicídu ako zabitie/vraţdy ţien muţmi preto, ţe sú 

ţenami. Pritom mizogýnne vraţdy označila ako najtypickejší prípad femicídy.  Podľa Rusell 

sem patria hlavne vraţdy manţelky/partnerky ako eskalácia týrania manţelom/partnerom, 

vraţda v dôsledku znásilnenia, vraţda v dôsledku/spolu mrzačenia ( zohavením) ţeny, vraţdy 

zo cti a pod. Termín femicída je doteraz úspešne  aplikovaný pri poukazovaní na masové 

vraţdenie ţien v latinskej Amerike ( najmä v Mexickom Ciudad Juárez
13

 alebo v Guatamale). 

Neskôr sa Rusellovej koncept mizogýnnej femicídy rozšíril na sexistické femicídy, keď uţ 

nejde len o nenávidenie ţien ako motivácia vraha, ale  aj o pohŕdanie ţenami a vraţdenie 

spojené s uplatnením nároku na ţeny, z pocitu nadradenosti, potešenia, sadistickej túţby voči 

ţenám, alebo prevzatie ţeny ako vlastníctva. Spadajú sem aj skryté formy femicídy 

                                                 
12 Russell, Diana E.H. and Van de Ven, Nicole, (Eds.), Crimes Against Women: The Proceedings of the International 

Tribunal. Les Femmes, Palo Alto, California, USA 1976 a neskôr  Russell, Diana E.H. and Harmes, Roberta A, (Eds.), 

Femicide in Global Perspective New York: Teachers College Press, 2001, Ch. 2, p. 13-14 
13 Oikarinen, j., 2006: Femicide in Mexico and Central America, European Parlament, 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111006ATT28458/20111006ATT28458EN.pdf  

 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111006ATT28458/20111006ATT28458EN.pdf
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v dôsledku sociálnej inštitúcie, keď zabitie/usmrtenie či vraţda dievčaťa/ţeny je povolená, 

resp. viac tolerovaná  napríklad preto, ţe  muţ je cenený viac ako ţena a v dôsledku tohto 

sexistického postoja dievčatá môţu hladovať častejšie ako chlapci, alebo keď preferencia 

muţského potomka vedie k infanticíde dievčat  (aborcia fetusu podľa pohlavia). 

Pojem femicída má zdôrazniť motiváciu vraha, resp.  diverzifikovať vraţdu/zabitie ţeny na 

tie, kde  ţenské pohlavie obete má pre páchateľa význam a tie, keď pohlavie obete pre 

páchateľa nezohráva ţiadnu rolu. Analógiou  je vraţda/zabitie, napadnutie či iný trestný čin 

s rasovým motívom.  

Niektoré bádateľky
14

 navrhujú neprihliadať na motiváciu či status páchateľa  a femicídou 

označovať akékoľvek zavraţdenie či zabitie ţeny. Identifikovať motív môţe byť totiţto 

náročné aţ nemoţné. Femicídy, najmä vraţdy z nenávisti ( hate crime), majú však spoločný 

znak: páchateľ  predpokladá, ţe  môţe  vraţdiť/zabiť.  

Slovenské trestné právo nepozná  pojem femicída, ani osobitný motív mizogýnie, sexizmu či 

rodovej podmienenosti.  Trestný zákon  300/2005 Z.z. rozoznáva úkladnú vraţdu – vraţda 

s vopred uváţenou pohnútkou ( § 144), vraţdu ( § 145), zabitie – úmysel spôsobiť ťaţkú ujmu 

na zdraví, prípadne „iba“ ublíţiť na zdraví a spôsobí z nedbanlivosti smrť ( § 147 – 148). 

Zákon však vymedzuje  osobitné kvalifikačné pojmy:  

a) „závaţnejší spôsob konania“ ( § 138),  napr. po dlhší čas, surovým alebo trýznivým 

spôsobom, násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťaţkej ujmy, 

b)  „osobitný motív spáchania trestného činu“ (§140) a to:  

 na objednávku, 

 z pomsty, 

 v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, 

 z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby 

pleti, alebo 

 so sexuálnym motívom. 

c) „chránená osoba“ ( § 139) 

 dieťa, 

 tehotná ţena, 

 blízka osoba,
15

 

 odkázaná osoba, 

 osoba vyššieho veku, 

 chorá osoba, 

 osoba poţívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, 

 verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uloţené na základe zákona, 

alebo 

 svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ. 

ktoré, ak boli dokázané,  majú  vplyv na výšku sadzby odňatia slobody. Identifikácia trestného 

skutku vraţdy/ zabitia ţeny podľa kvalifikačných parametrov femicídy, ako je mizogýnny  či 

                                                 
14 Campbell, Jacquelyn C. and Runyan, Carol. (1998). Femicide: Guest Editors Introduction. Homicide Studies, w (4), 347-

352 
15 Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manţel; 

iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela 

jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú (§ 127, TZ 300/2005 Z.z.)  
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sexistický charakter  vraţdy by bolo moţné identifikovať iba z podrobného opisu trestného 

činu, motívov či širších príčinných okolností, ktoré ku vraţde viedli.  

 

1.3.2. VÝSKYT FEMICÍDY 2009  –  2011 

     Evidenčné systémy polície, prokuratúry či súdov však nevedú úplnú štatistiku vráţd či 

zabití ţien, ktoré by mohli byť kvalifikované podľa potrebných parametrov a indikovali by 

výskyt femicídy, ako sme ju vymedzili v predchádzajúcej podkapitole. Za  súčasnej situácie 

kvality a úplnosti evidenčných  rezortných systémov  preto uvádzame dostupné triedenie 

vráţd/ zabití ţien – ako obetí  celkovo a osobitne zo strany manţela či partnera ( jediná moţná 

kategória identifikovateľná zo štatistiky  kriminality). Polícia však zaznamenáva  aj vraţdy 

motivované osobnými vzťahmi, ktoré môţu indikovať aj femicídu blízkou osobou,  napr. 

otcom, bratom a pod.  a vraţdy sexuálne.
16

 

     V rokoch 2009 – 2011 bolo políciou zistených celkovo 93 vráţd ţien, pribliţne 30 

kaţdý sledovaný rok. Spolu so zabitím sa však  počet  zvyšuje na 122. Najčastejším druhom 

vraţdy  ţien sú vraţdy motivované osobnými vzťahmi (  v roku 2009 – 14 ţien, 2010 – 15 

ţien a 2011 – 10 ţien). Druhým najčastejším druhom vráţd ţien  je kategória „ostatné“, ktorej 

obsah nie je známy. Sexuálne vraţdy ţien sú  menej častým druhom a v priebehu  

sledovaného obdobia boli zaevidované celkovo iba 3 takéto vraţdy.  

Zistený počet vráţd a zabití podľa pohlavia obete 2009, 2010,  2011 

 

2009 2010 2011 

zistené obeť muţ obeť ţena zistené dokonané obeť muţ obeť ţena zistené dokonané obeť muţ obeť ţena 

vraţdy – úkladné 

 (§ 144)                 
15 9 5 12 5 9 3 19 6 13 1 

vraţdy – lúpeţné 

 (§ 145)                 
5 3 2 4 4 2 1 6 6 1 5 

vraţdy – sexuálne 

 (§ 145)                
2     2                 1 1     1 

vraţdy – motivované  

osobnými vzťahmi           
27 12 14 30 22 15 15 28 26 18 10 

vraţdy - motivované 

podnikateľskými 
vzťahmi  

      3     2           

vraţdy – ostatné 

 (§ 145)                 
31 18 9 39 23 23 11 39 31 23 13 

vraţdy na objednávku 
(§ 145)             

2 2     1         1 1 1 1     

zabitie (§ 147,148)                      45 39 6 49 49 37 11 45 44 33 12 

SPOLU 
 (vraţdy + zabitia)  

127 83 38 138 103 88 42 139 115 89 42 

SPOLU (vraţdy) 

 (iba vraţdy)  
82 44 32 89 54 51 31 94 71 56 30 

Zdroj: Štatistika kriminality PZ SR  + prepočty autorky 

Index femicídy vypovedá o podiele zavraţdených ţien na celkovom počte zistených vráţd 

v danom roku políciou. Celkovo sa index femicídy  v sledovanom období pohyboval na 

úrovni od 40%  do 32%, vrátane zabití na úrovni do 30%.  Stále teda platí, ţe zavraţdených, 

alebo zabitých je viac muţov ako ţien.  

                                                 
16 Bliţšie vymedzenie týchto kategórií sa nám doposiaľ nepodarilo zistiť.  
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Ak sa pozrieme však na vraţdy motivované osobnými motívmi vidíme, ţe index femicídy sa 

tu pohybuje od 36 – 52%. To znamená, ţe ţeny tvorili v tomto druhu vraţdy  viac ako 

polovinu, iba v ostatnom sledovanom roku 2011 podiel  ţien „klesol“ na  35,7%. 

V absolútnych počtoch bolo zavraţdených 18  muţov  a 10 ţien.  

Index femicídy  - podiel vráţd a zabití ţien na celkovom počte zistených vráţd a zabití 

v danom roku ( v %)  

 

2009 2010 2011 

vraţdy - úkladné (§ 144)                 33,3 25,0 5,3 

vraţdy - lúpeţné (§ 145)                 40,0 25,0 83,3 

vraţdy - sexuálne (§ 145)                100,0 - 100,0 

vraţdy – motivované  osobnými vzťahmi           51,9 50,0 35,7 

vraţdy - motiv. podnikateľskými vzťahmi  - - - 

vraţdy - ostatné (§ 145)                 29,0 28,2 33,3 

vraţdy na objednávku (§ 145)             - 100,0 - 

zabitie (§ 147,148)                      13,3 22,4 26,7 

SPOLU (/vraţdy + zabitie)  29,9 30,4 30,2 

SPOLU ( iba vraţdy)  39,0 34,8 31,9 

Zdroj: Štatistika kriminality PZ SR  + prepočty autorky 

Pozrime sa preto bliţšie na vzťahy medzi páchateľmi/kami a obeťami vráţd či zabití, ktoré 

sleduje polícia. Vraţdenie či zabitie ţien „blízkymi osobami“ podľa pohlavia eviduje polícia 

štandardne iba  u manţelov a druhov. U ostatných príbuzných nie je zrejmé, či zavraţdili ţenu 

alebo muţa. V nasledujúcej tabuľke uvádzame iba tie kategórie, kde sa vyskytoval aspoň 

jeden skutok vraţdy či zabitia. Viaceré príbuzenské kategórie  tak ostali neoznačené, napr. 

sestra, pestún, dieťa v pestúnske starostlivosti a poD U týchto kategórií k vraţde či zabití 

v priebehu sledovaného obdobia nedošlo, resp. takýto trestný čin nebol  políciou zistený.  

 Počet vráţd a zabití podľa vzťahu páchateľa/ky  k obeti (2009, 2010, 2011) 

2009 manţel manţelka druh druţka rodič dieťa brat vnúča 

vraţdy - úkladné (§ 144)                 1                         

 
vraţdy – motivované  osobnými vzťahmi           6 1 1     2 1 1 

 
vraţdy - ostatné (§ 145)                                 1 1 2 

 
zabitie (§ 147,148)                      3         1             

 
SPOLU (/vraţdy + zabitie)  10 1 1 1 3 2 3 0 

SPOLU ( iba vraţdy )  7 1 1 0 3 2 3 0 

2010 

        
vraţdy – motivované  osobnými vzťahmi           4     2 4 3 6 4 

 
vraţdy - ostatné (§ 145)                         2 1     3     2 

zabitie (§ 147,148)                      4 1 1     1 1         

SPOLU (/vraţdy + zabitie)  8 1 5 5 4 10 4 2 

SPOLU (iba vraţdy)  4 0 4 5 3 9 4 2 

2011 

        
vraţdy – motivované  osobnými vzťahmi           2 3 1   2 4 1 

 
vraţdy - ostatné (§ 145)                 2   1   1 3 1 2 
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zabitie (§ 147,148)                      2 1 1     1 1 

 
SPOLU (/vraţdy + zabitie)  6 4 3 0 3 8 3 2 

SPOLU (iba vraţdy)  4 3 2 0 3 7 2 2 

Zdroj: Štatistika kriminality PZ SR  + prepočty autorky 

Moţno teda konštatovať, ţe v sledovanom období  bolo ročne zavraţdených pribliţne 30 ţien, 

čo predstavuje od 32 – 40% vráţd zo všetkých zistených vráţd v danom roku. Vraţdy ţien 

v párových vzťahoch predstavujú  20 – 26 %  podiel zo všetkých vráţd  ţien a v absolútnom 

počte tvoria viac ako  50% z vráţd ţien motivovaných osobnými vzťahmi. Pre porovnanie,  

počet zavraţdených muţov ich partnerkami bol jeden v roku 2009, 5 v roku 2010 a 3 v roku 

2011. Podiel vráţd muţov ich intímnymi partnerkami z celkového počtu zavraţdených muţov 

v danom roku bol 2,3% v 2009, 9,8% v 2010 a 5,4% v roku 2011.  

Hlavné ukazovatele femicídy v rokoch 2009, 2010 a 2011 

Ukazovatele femicídy 2009 2010 2011 

Počet  zistených skutkov vráţd  - obete ţeny 32 31 30 

Index femicídy ( % zo všetkých zistených vráţd  v danom roku) 39% 34,8% 31,9% 

Počet ţien zavraţdených intímnym partnerom ( manţelom alebo druhom) 8 8 6 

Index femicídy intímnym partnerom ( % zo všetkých vráţd ţien zavraţdených  

manţelom + druhom) 
25% 25,8% 20% 

Zdroj: Štatistika kriminality PZ SR  + prepočty autorky 

 

1.3.3. PRÍPADY VRÁŢD ŢIEN  

Dostupná  štatistická evidencia, akokoľvek presná, však  ešte nevypovedá o motíve či širších 

okolnostiach   femicídy  - vráţd ţien. Pritom  najmä v ostatných rokoch bolo medializovaných 

niekoľko, priam „exemplárnych“ prípadov vráţd ţien s viacerými znakmi femicídy či 

okolnosťami vzťahujúcimi sa na problematiku násilia páchaného na ţenách  s váţnymi 

nedostatkami ochrany  zo strany represívnych zloţiek a podporných sluţieb pre ţeny 

zaţívajúcimi násilie.   

Matej Č. 

Vyšetrovanie prípadu dvojnásobnej vraţdy ţien  na východe Slovenska v roku 2011 stíhaného 

Mateja Č. sa  skončilo. Vyšetrovanie na základe znaleckého skúmania jednoznačne 

preukázalo, ţe  Matej Č. zavraţdil dve ţeny, 21-ročnú Luciu U. zo Sniny a 30-ročnú Elenu G. 

z Oravského Veselého. Obe ţeny mali chcieť zomrieť a vrah im mal  k tomu pomôcť. Elena 

Gujdáková mala byť navyše obeťou sexuálneho  násilia zo strany rodinného príslušníka,  po 

otehotnení  podstúpila interrupciu.  Situáciu však  psychicky nezvládala a chcela si siahnuť na 

ţivot.  Aj Lucia U., ktorá trpela depresiami,  sa pokúšala  spáchať samovraţdu, keď chcela 

skočiť zo strechy v Michalovciach. Neskôr skončila na psychiatrii.
17

 Prípad okrem  vráţd ţien 

tak poukazuje aj na neriešené, neliečené dôsledky sexuálneho násilia na ţenách, ako aj ne-

efektívnosť psychiatrickej pomoci v prípadoch prevencie sebapoškodzovania.  Vrah ţien 

zomrel  v dôsledku zranení pri prestrelke, keď ho chceli policajti zadrţať. 

                                                 
17 http://kosice.korzar.sme.sk/c/6521602/policia-curko-vrazdil-kanibalizmus-nedokazali.html  

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6521602/policia-curko-vrazdil-kanibalizmus-nedokazali.html
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Zuzana Dz.
18

  

Zuzana Dz. bola zastrelená svojím bývalým manţelom Milanom Dz 12. marca 2012 

v bratislavskej Trnávke. Muţ po incidente postrelil aj seba a po prevoze do nemocnice 

zraneniam podľahol. 

Zuzana si vzala Milana v roku 1978. Spočiatku išlo o normálne manţelstvo, problémy začali 

aţ okolo roku 1995. Milan vtedy prestal pracovať, pričom ţil z peňazí, ktoré si ušetril ako 

pumpár. V posledných rokoch bola ţiviteľkou rodiny len Zuzana, ktorá mala s kamarátkou 

realitnú kanceláriu. Milan vysedával po krčmách, pričom sa začal správať agresívne: 

manţelku ustavične poniţoval, vulgárne jej nadával, ťahal ju za vlasy po podlahe, udieral 

päsťou, raz jej priloţil nôţ pod krk. Zuzane sa tieţ vyhráţal, ţe ju vyhodí z domu, respektíve, 

ţe ju zabije. Raz povedal, ţe dostane „tri gramy olova”, inokedy, ţe odíde z domu len s 

igelitkou a „včeličkou v hlave”. Milan sa podobne správal aj k svojim synom. Na jedného 

dokonca vytiahol pištoľ a vyhráţal sa, ţe ho zastrelí – druhému zase povedal, ţe mu vezme 

malého syna. Rodina mala pätnásť rokov peklo, vo februári 2009 podala Zuzana ţiadosť o 

rozvod.  

Násilie eskalovalo v máji 2009, kedy podľa policajného záznamu Milan Dz. (57-ročný) 

vystrelil na svoju ţenu  Zuzanu Dz. ( 55–ročnú) z pištole.  Milan sa Zuzane znovu vyhráţal 

zabitím, pričom vytiahol aj pištoľ, do ktorej zasunul zásobník a so slovami „keď chceš mať 

svätý pokoj, tak ho budeš mať”, ju namieril Zuzane k hlave. Tá ho však reflexne udrela do 

ruky, takţe keď vystrelil, našťastie sa jej nič nestalo. 

K incidentu došlo v kuchyni a cielene, bez  vplyvu alkoholu, teda uváţene,  ako je moţné 

zistiť z rozhodnutia sudkyne Okresného súdu Bratislava III., Ivety H. Vo svojom rozhodnutí 

okrem iného uviedla: „Zo zdokumentovaných dôkazov je zrejmé, ţe obvinený konal uváţene, 

bez vplyvu alkoholu. Následne pištoľ rozobral, vyčistil olejom a handričkou a zo steny vybral 

projektil, ktorý si spolu s nábojnicou dal do vrecka košele.” Väzbu zdôvodnila aj tým, ţe zo 

strany Milana Dz. nešlo o ojedinelý útok, takţe je „dôvodná obava, ţe bude pokračovať v 

protizákonnom konaní proti svojej manţelke a ţe svoje vyhráţky aj uskutoční.  

V júni 2009 Milan Dz. Sa  rozhodol zmeniť advokáta. Jeho novým obhajcom sa stal bývalý 

prokurátor Peter S., ktorého klientmi boli aj ľudia z bratislavskej zločineckej skupiny 

takáčovcov, respektíve mafiáni Karol a Ivan Mellovci z Prievidze 

Dňa 13. júla 2009 si podal Milan Dz. ţiadosť o prepustenie z väzby, pričom tvrdil, ţe pištoľ 

„vystrelila náhodne mojou neopatrnosťou”. Manţelku vraj nechcel vystrašiť, za čo sa jej 

ospravedlňuje. Súdu tieţ sľúbil, ţe nebude páchať ţiadnu trestnú činnosť, mariť ani 

ovplyvňovať trestné konanie, ţe sa bude zdrţiavať v mieste trvalého bydliska a rešpektovať 

všetky pokyny a obmedzenia. 

Sudkyňa Iveta H. rozhodla, ţe muţ môţe ísť na kauciu 5 000 Eur na slobodu. Podľa výpovede 

synov zosnulej však násilné správanie voči Zuzane Dz.  aj naďalej pokračovalo. Sledoval ju, 

bolo ho vidieť v blízkosti jej pracoviska, jej bydliska,  aj obidvoch synov, hoci tam nemal 

v tých miestach ţiadne záujmy. Zuzana Dz.  podala  5 .9. 2010 ďalšie trestné oznámenie na 

oddelení PZ Bratislava III, v ktorom  jasne informuje o podloţenej obave, ţe  menovaný svoje 

vyhráţky vystrieľaní  rodiny  a spáchaní samovraţdy v prípade, ţe pôjde do basy,  aj 

zrealizuje. Napriek tomu  orgány nekonali. Po roku  sa prípad dostáva aţ k policajnému 

                                                 
18 Prípadu sa venovali, okrem iných, systematicky Marek Vagovič (rozsiahli článok o prípade bol uverejnený v časopise 

Týţdeň č. 12/2012, http://www.tyzden.sk/casopis/2012/18/ked-zabija-stat.html ) a Milan Hečko z TV Markíza, ktorý 

pripravoval články a správy pre TV Noviny a pod.) 

 

http://www.tyzden.sk/casopis/2012/18/ked-zabija-stat.html
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prezidentovi ( v tom čase J. Spišiak), ktorý inicioval kontrolné  a výkonné orgány, aby sa 

týmto prípadom zaoberali, vykonali analýzy a prijali opatrenia, aby zamedzili ďalšiemu 

porušovaniu zákonov. Polícia tak začala uţ druhé trestné stíhanie za nebezpečné vyhráţanie 

a vyšetrovateľ navrhol väzbu. Kľúčovým rozhodnutí a pravdepodobným najväčším 

pochybením bolo, ţe okresná prokurátorka Miroslava V. pustila muţa na slobodu zo 

zdravotných dôvodov ( údajnému vysokému tlaku) a z dôvodu, ţe nie  je v inej veci vecne 

stíhaný. To však v tom čase nebola pravda a podozrivý bol  uţ stíhaný za streľbu na 

manţelku. Dôvody na prepustenie z väzby teda neboli  a v prípade pokračujúcej väzby  

podozrivého sa mohlo vraţde Zuzany Dz. zabrániť. O tomto pochybení vedel aj okresný súd 

BA III a mohol pochybeniu zabrániť tým, ţe by vytýčil pojednávanie. Opakované 

odročovanie pojednávania pre  údajnú „ťaţkú chorobu“ podozrivého sa však nikdy nekonalo 

ani po 15 mesiacoch. Sudkyňa Ľudmila H. hrozila obţalovanému vydaním zatykača, ak sa 

nedostaví na pojednávanie. Pritom synovia potvrdili, ţe ich otec v tom čase chodil pravidelne 

do krčmy hrávať karty a majú podozrenie na pochybenie lekára, ktorý mu potvrdenia o zlom 

zdravotnom stave pre účely nedostavenia sa na pojednávanie  poskytoval.   Podľa výpovedi 

ošetrujúci lekár  Martin K. diagnostikoval niekoľko ochorení a stres z pojednávania  by 

muţovi ešte viac  ublíţil.
19

 Vo februári 2012 Zuzana Dz. opäť po sledovaní muţov  išla na 

Policajné oddelenie v Trnávke, kde jej však údajne nedovolili podať ani trestné oznámenie.  

O tri týţdne, začiatkom marca 2012, Milan Dz. zastrelil Zuzanu Dz. dvomi ranami zo 

samopalu.
20

   

Prípad, aj vďaka širokej medializácii, aktivoval niekoľko kontrol a inšpekcii: 

- na polícii ( inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá ešte stále pokračuje )  konfrontovala 

sluţbu konajúceho policajta a syna nebohej Zuzany, ktorý bol na stanici spolu s 

mamou. Policajt tvrdil, ţe na políciu trestné oznámenie vlastne ani podať neprišli. 

- na  predmetnej prokuratúre  bolo iniciované disciplinárne konanie voči zodpovednej 

prokurátorke Miroslave V., ktorá mala pochybiť tým, ţe prepustila podozrivého z 

väzby napriek tomu, ţe bolo oproti nemu vedené uţ  iné trestné stíhanie. Nateraz bolo 

disciplinárne konanie zastavené. 
21

 

- na ministerstve spravodlivosti sa ostatný vývoj vo vyšetrovaní zlyhaní či pochybení 

štátnych orgánov vzťahuje  na sudkyňu Ľudmilu H., ktorá čelí disciplinárnemu 

konaniu v troch bodoch: sudkyňa rozhodla o prepustení z väzobného stíhania na 

základe peňaţnej záruky obţalovaného; neprešetrila skutočný zdravotný stav 

obţalovaného  u ošetrujúceho lekára; nenariadila hlavné pojednávanie v trestnej veci, 

ani neurobila ţiadne úkony, ktoré by viedli k ukončeniu trestnej veci, hoci tak mala a 

mohla urobiť, t. j. sudkyňa nerozhodla o vzatí obţalovaného do väzby napriek 

pokračujúcej trestnej činnosti, o ktorej  vedela.
22

 

 

Opísané prípady vráţd ţien  poukazujú na viaceré individuálne pochybenia, ktoré však môţu 

mať aj systémový charakter ( napr. bagatelizovanie ohrozenia ţien, neschopnosť odhadu 

rizika závaţného násilia na ţenách a odmietnutie vykonania zápisu o podnete zo strany polície 

hlásia aj moţné mimovládne organizácie poskytujúce krízovú pomoc  ţenám v ohrození). Pre 

                                                 
19 http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/pripad-zabitej-zuzany-v-bratislave-lekar-tvrdi-ze-za-nic-nemoze.html  
20 M. Hečko: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/pochybnosti-a-chyby-v-pripade-vrazdy-zuzany-v-trnavke.html  
21 http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/za-zbytocnu-smrt-zuzany-dzivej-55-zrejme-nikoho-nepotrestaju.html  
22 http://spravy.pravda.sk/borec-chce-potrestat-sudkynu-z-pripadu-zavrazdenej-zeny-pez-

/sk_domace.asp?c=A120927_193002_sk_domace_p58#ixzz2886EbkvG 

 

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/pripad-zabitej-zuzany-v-bratislave-lekar-tvrdi-ze-za-nic-nemoze.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/pochybnosti-a-chyby-v-pripade-vrazdy-zuzany-v-trnavke.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/za-zbytocnu-smrt-zuzany-dzivej-55-zrejme-nikoho-nepotrestaju.html
http://spravy.pravda.sk/borec-chce-potrestat-sudkynu-z-pripadu-zavrazdenej-zeny-pez-/sk_domace.asp?c=A120927_193002_sk_domace_p58#ixzz2886EbkvG
http://spravy.pravda.sk/borec-chce-potrestat-sudkynu-z-pripadu-zavrazdenej-zeny-pez-/sk_domace.asp?c=A120927_193002_sk_domace_p58#ixzz2886EbkvG
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identifikovanie systémových nedostatkov je nevyhnutné analyzovať viacero prípadov  vráţd 

ţien a následne navrhnúť ich odstránenie.
23

 

 

2. INDIKÁTORY PROCESOV  

Indikátory procesov sa vzťahujú na nastavenie nástrojov a mechanizmov postihovania, 

ochrany, intervencie, zmierňovania dopadov, pomoci ţenám zasiahnutým násilím, a prevencii 

NPŢ. Ide o najobjemnejšiu dimenziu čo do počtu indikátorov vzhľadom na  rezortnú 

prierezovosť a rôznorodosť poskytovanej pomoci a intervencie. Indikátory procesov sú 

pozostávajú z vybraných evidenčných údajov – administratívnych údajov o prípadoch NPŢ, 

a ako také sú teda závislé o kvality a úplnosti zbieraných administratívnych údajov 

v jednotlivých rezortoch. Okrem evidenčných údajov sme sledovali aj personálne 

zabezpečenie  v jednotlivých rezortoch a vzdelávanie v oblasti NPŢ.  

2.1. POLÍCIA  

2.1.1. REGISTROVANÁ KRIMINALITA V OBLASTI NPŢ  

 

Registrovaná kriminalita vypovedá o fungovaní systému polície, nie o reálnom 

výskyte násilia páchaného na ţenách. O fungovaní polície v oblasti násilia páchaného na 

ţenách vypovedá počet  zistených prípadov násilnej a  mravnostnej kriminality.  Za ostatné tri 

roky počet zistených  trestných činov násilnej a mravnostnej kriminality klesal, vrátane počtu  

ţien a muţov ako obetí aj páchateľov. Výnimku tvoria páchateľky – ţeny, ktorých  počet sa 

v roku 2011 medziročne zvýšil o 7. Klesal aj počet zistených páchateľov – partnerov 

podozrivých  zo spáchania násilného alebo mravnostného trestného činu. Podiel ţien na 

partnerskom násilí dosahuje pribliţne 10%  ( v roku 2009 to bolo 10,1%, v roku 2011 bol 

podiel 9,6%).  Ostatné „blízke osoby“  či vzájomné prepojenie obeť-podozrivá osoba  podľa 

pohlavia  štatistický evidenčný systém neumoţňuje.   

Viktimácia a páchateľstvo násilnej a mravnostnej kriminality  podľa pohlavia ( 2009 – 

2011) 
 2009 2010 2011 

Počet  zistených  trestných činov 9 128 8 210 8 043 

Počet obetí  
ţeny 3 692 3 340 3 238 

muţi 4 520 4 058 3 877 

Páchatelia/ľky 

ţeny 414 398 405 

- z toho manţelky/druţky 98 80 64 

muţi 7 286 6455 6 383 

- z toho manţelia/druhovia 870 732 603 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  

V pláne na dosiahnutie väčšieho bezpečia verejnosti sa polícia na rok 2011 zaviazala 

odhaliť viac trestných činov tradične sa vyznačujúcich najväčšou latenciou, ako sú  sexuálne 

delikty a domáce násilie. Počet  odhalených predmetných trestných činov sa polícii podarilo 

v porovnaní s rokom 2010 zvýšiť ( aj keď nie vţdy bol dosiahnutý nastavený cieľ). Zvýšenie  

predmetných  odhalených trestných činov, kde boli obeťami ţeny, sa však prejavilo  iba pri 

znásilnení (§ 199 TZ )  a týraní (§ 208 TZ ).   

                                                 
23 V tejto súvislosti pripomíname, ţe n pre účely správy pre CEDAW  v roku 2014 je plánovaná realizácia hĺbkovej analýzy  

vráţd ţien  Na Slovensku za dlhšie časové obdobie.  
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Políciou zistené  vybrané TČ na ţenách/dievčatách ( 2009, 2010 , 2011)  

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Štatistika kriminality  

Odhaľovanie partnerského násilia na ţenách sa tieţ viditeľne nezvýšilo ( s výnimkou 

týrania, kde medziročne v roku 2011 bolo o 7 osôb viac). V priebehu ostatných troch rokov 

dokonca počet manţelov alebo druhov ako páchateľov  evidovaných násilných a sexuálnych 

deliktov klesá, napriek tomu  ţe reálna prevalencia týrania zo strany partnera  v 2009 – 2010 

stúpla. 

 

Zdroj:  Ministerstvo vnútra SR, Štatistika  kriminality  
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Políciou zistené TČ spáchaných intímnym partnerom na ţenách  (% zo všetkých 

zistených  násilných skutkov spáchaných na ţenách/dievčatách)  

 

Zdroj:  Ministerstvo vnútra SR, Štatistika  kriminality  

Od septembra 2011 je v platnosti nový TČ „Nebezpečné prenasledovanie“ ( §360A) IX. 

Hlavy TZ 300/2005 Z.z. Ide o TČ  tzv. stalkingu – dlhodobé prenasledovanie spôsobom, ţe to 

môţe vzbudiť dôvodnú obavu  o ţivot alebo zdravie, atď. Pre tento TČ sa rozšírila aj definícia 

blízkej osoby ( §127 ods. 5)  a v prípade preukázania môţe byť páchateľ/ka potrestaná 

odňatím slobody aţ na jeden rok, v prípade  nebezpečného prenasledovania chránenej osoby 

na šesť mesiacov aţ tri roky.  Od platnosti novely TZ ( 1. september 2011) do konca roku 

2011  polícia zaevidovala 15 prípadov stalkingu, z toho objasnila 10. Od  začiatku roku 2012 

do októbra 2012 bolo políciou zistených 105 prípadov stalkingu, z toho 62 objasnených. 

Bliţšie informácie o pohlaví páchateľa a obete, prípadne vzťahu medzi nimi budú známe 

začiatkom januára 2013.  

2.1.2. INŠTITÚT  VYKÁZANIA   

Miera vyuţívania inštitútu vykázania zo spoločného obydlia podľa § 27a zákona č. 171/1993 

Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov  je pomerne stabilná a ani v roku 2012 

nebude pravdepodobne vyššia ako bola v roku 2011. V roku 2011 bolo celkovo 277 prípadov 

vykázania, do 4. kvartálu  2012 polícia zaevidovala 203 prípadov.  

Prehľad o vyuţití inštitútu vykázania zo spoločného obydlia  od 1. 1. 2012 k  30.6.2012 

  BA TT TN NR BB ZA KE PO SR 

Počet vykázaní celkom 15 22 6 35 7 9 15 27 136 

Počet vykázaní podľa pohlavia  MUŢI/ŢENY 15/0 22/0 6/0 35/0 7/0 9/0 15/0 27/0 136/0 

Počet vykázaní podľa vzťahu  k ohrozenej osobe:                   

manţelský 6 11 2 19 1 6 6 19 70 

druh-druţka 2 4 2 6 3 0 2 3 22 

rodič-dieťa 3 5 1 9 1 2 4 4 29 

rozvedení manţelia, bývalí druhovia 3 1 0 0 0 1 1 0 6 

súrodenecký 1 1 0 1 1 0 2 0 6 
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zať/svokra, zať/svokor 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

spolubývajúci 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

iné (nájomník) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vnuk-starý rodič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet návrhov na predbeţné opatrenie 6 0 2 8 1 2 3 4 26 

Počet súdmi vydaných predbeţných opatrení 4 1 2 7 1 0 2 2 19 

Počet sťaţností 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet sťaţností, ktorým bolo vyhovené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: PZ SR 

Vývoj počtu vykázaní  podľa pohlavia  (2008 – do 4Q 2012) 

 

Zdroj: PZ SR
24

  

Vzhľadom na  reálnu prevaleniu je  počet vykázaní  násilnej osoby zo spoločného 

obydlia podľa § 27 zákona o Policajnom zbore nízky. Ročne ide od 230 – 280 vykázaní,  

z 98% ide  o muţov a 76% tvoria  intímni partneri poškodených ţien. Efektivita  vykázania 

pri súčasnom nastavení (48 hodinová lehota)  ako nástroja  stabilizácie ţeny a ďalšieho 

riešenia  prípadu násilia je otázna vzhľadom na nízky počet návrhov na predbeţné opatrenia  a 

ešte niţšieho počtu vydaní predbeţných opatrení súdmi.  

Efektivita vykázania vzhľadom na počet návrhov na predbeţné opatrenie (2009 – 

2011) 

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 

2009 226 44 19,4 % 28 63,6 % 

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

2011 277 47 16,9% 32 68% 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru 

                                                 
24 Údaje z prezentácie mjr. JUDr. Andrey Eliášovej z PZ SR na otváracej konferencii k programu „ domáce násilie“ finančne 

podporeného z Nórsky finančným mechanizmov.  
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2.1.3. ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE POLÍCIE V OBLASTI NPŢ 

Ku dňu 31. decembra 2011 bol skutočný počet príslušníkov PZ 21 180, z toho  17 959 muţov 

a 3 221 ţien. Ţeny – príslušníčky PZ tvorili ku koncu roku 2011 celkovo 15,2% zo 

všetkých príslušníkov PZ.  Podiel ţien – príslušníčok PZ v priebehu sledovaných rokov 

mierne  zvyšoval. V  roku 2011  sa však zvýšenie podielu ţien vzťahuje skôr k celkovému 

zníţeniu počtu príslušníkov a hlavne zníţeniu počtu muţov  o 551 príslušníkov – muţov, ţien 

ubudlo iba minimálne.  

Počet vyšetrovateľov/liek a počet poverených  príslušníkov ( majú v kompetencii viesť 

skrátené vyšetrovanie) podľa pohlavia Policajný zbor neeviduje.  Tento údaj sa nám 

nepodarilo získať  ani po opakovanej urgencii a aj napriek tomu, ţe ešte v roku 2009 aj 2010  

nám bol poskytnutý.  Dôvody sa môţu vzťahovať na zmeny v  evidencii personálnych údajov 

napr. aj v dôsledku fluktuácie pracovníkov či  šetrenia.  

Vývoj počtu príslušníkov/čok PZ a vyšetrovateľov/liek v rokoch 2009 - 2011 

rok 
Počet príslušníkov/čok Policajného zboru 

Počet vyšetrovateľov/liek a poverených 

príslušníci/čky PZ 

Spolu Muţi Ţeny % ţien Spolu  Muţi Ţeny % ţien 

2009 20 890  17 926 2 964 14,1 2 726 2 101 625 23 

2010 21 743 18 510 3 233 14,8 1 134 812 322 28,4 

2011 21 180 17 959 3 221 15,2 - - - - 

Poznámka: v roku 2011  sú uvedené iba počty vyšetrovateľov a vyšetrovateliek 

Zdroj: MV SR, komunikačný odbor  + prepočty autorky 

Informácie o vývoji platov   podľa pohlavia v PZ za rok 2011 sa nám nepodarilo získať ä 

moţné dôvody ako pri počet vyšetrovateľov/liek). Jedinú poskytnutí údaj bol nasledovný: 

priemerný sluţobný príjem v roku 2011 bol vo výške 1 226 €. V porovnaní s predchádzajúci 

rokmi teda došlo k zníţeniu. Pritom v rokoch 2009 a 2010 sa rodový príjmový rozdiel 

zvyšoval  v neprospech ţien napriek tabuľkovým platom.  Do rodových príjmových rozdielov 

zrejme intervenujú tzv. skryté rodové aspekty pri výkone policajnej práce. Ţeny – 

príslušníčky PZ s deťmi do 6 rokov napríklad nevykonávajú  nočné  či víkendové sluţby 

a celkovo môţu mať menej odslúţených rokov vzhľadom na  nerovnomerné a  neadekvátne  

prisudzovanie rodičovských povinností ţenám.  

Vývoj priemernej hrubej mzdy príslušníkov PZ podľa pohlavia v rokoch 2009 - 2011 

rok 

Priemerná hrubá mesačná mzda 

príslušníkov/čok PZ ( v eurách) 

Priemerná hrubá mesačná mzda 

vyšetrovateľov/liek ( v eurách)  

Spolu Muţi Ţeny 

Rodový 

príjmový 

rozdiel 

Spolu Muţi Ţeny 

Rodový 

príjmový 

rozdiel 

2009 1 436,73 1 444,36 1 376,49 4,6% 1 451,88 1 474,90 1 344,50 8,8 % 

2010  1 436,07  1 351,39  5,9%  1 520, 61 1 381,12  9,2% 

2011  1 226 - - - - - - - 

Zdroj: MV SR, komunikačný odbor  + prepočty autorky 

Celkovo sa však platy  príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru sa v rokoch 2011 a 2012 

oficiálne nezvyšovali v súvislosti s konsolidačným balíkom verejných financií,  vrátane úprav  

systému výsluhových  dôchodkov.  V roku 2011sa zníţil limit mzdových prostriedkov v 

rezorte vnútra, policajtom ubudlo 5,8 %. V priebehu rokov 2010 a 2011 do výsluţby odišlo  
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3391 policajtov a hasičov, čo je pribliţne o polovicu viac ako po minulé roky. 
25

   Zmrazenie 

platov a  chystané zmeny vo výsluhových dôchodkoch prispeli k ešte väčšej fluktuácii v rámci 

Policajného zboru.  

Zaťaţenosť  vyšetrovateľov a poverených príslušníkov PZ sa v priebehu rokov mierne 

zníţila.  Celkovo sa zníţil aj  nápad spisov zo 69 806 v roku 2009 na 66 452 z roku 2011. Na 

jedného vyšetrovateľa  pripadalo  v roku 2011 v priemere 5, 67 nápadov, v roku 2009 to bolo 

5,98. Na jedného povereného príslušníka PZ to bolo v roku 2010 v priemere 6,98 nápadov, 

v roku 2009  v priemere 7,47.  

Prehľad o nápade trestných vecí za rok 2011 

  BA TT TN NR BB ZA KE PO SR 

Vyšetrovatelia PZ 

        

  

nápad celkom 15137 5849 6379 8203 8133 6287 9351 7113 66452 

Nápad  na vyšetrovateľa  6,54 6,78 7,64 5,88 5,64 4,49 4,60 4,93 5,67 

Poverení príslušníci PZ 

        

  

nápad celkom 20424 8662 7559 8926 11643 10226 13536 9392 90368 

nápad na povereného príslušníka PZ 8,86 5,72 35,33 9,37 7,11 5,35 5,59 4,70 6,98 

Zdroj: PZ SR 

 

Poskytnuté informácie týkajúce sa školení v oblasti násilia páchaného  na ţenách, resp. 

domáceho násilia, realizované rôznymi inštitúciami v rámci Policajného zboru SR   boli 

nasledovné
26

:  

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „PZ“) sa realizuje vo vzdelávacej 

sústave PZ, a to na Strednej odbornej škole (ďalej len „SOŠ“) PZ Bratislava, SOŠ PZ 

Pezinok, SOŠ PZ Košice a Akadémii PZ v Bratislave. 

Na SOŠ PZ Bratislava vyštudovalo v priebehu roka 2011 spolu 829 príslušníkov PZ (z toho 

81 ţien a 748 muţov). V rámci vyučovacieho predmetu Právo a vyučovacieho predmetu Etika 

a psychológia policajnej práce so zameraním na problematiku domáceho násilia a násilia 

páchaného na ţenách bolo odprednášaných spolu 40 vyučovacích hodín za štúdium. 

Na SOŠ PZ Pezinok vyštudovalo v priebehu roka 2011 spolu 335 príslušníkov PZ (z toho 28 

ţien a 307 muţov). V rámci vyučovacieho predmetu Etika a psychológia policajnej práce so 

zameraním na problematiku domáceho násilia a násilia páchaného na ţenách bolo 

v špecializácii všeobecná príprava odprednášaných 14 vyučovacích hodín za štúdium. 

Na SOŠ PZ Košice vyštudovalo v priebehu roka 2011 spolu 341 príslušníkov PZ (z toho 49 

ţien a 292 muţov). V rámci vyučovacieho predmetu Etika a psychológia policajnej práce so 

zameraním na problematiku domáceho násilia a násilia páchaného na ţenách bolo 

v špecializácii všeobecná príprava odprednášaných 20 vyučovacích hodín za štúdium 

                                                 
25 http://ekonomika.sme.sk/c/6442542/vysluhove-dochodky-nezvysia-je-to-len-zaciatok.html#ixzz251SEfbmv 
26Informácie boli poskytla JUDr. Zoňová ,  Oddelenie prevencie vnútorného odboru kancelárie prezidenta Policajného zboru 

a Ing. Michal Salenka, komunikačný odbor kancelárie ministra vnútra SR 

 

 

http://ekonomika.sme.sk/c/6442542/vysluhove-dochodky-nezvysia-je-to-len-zaciatok.html#ixzz251SEfbmv
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a v špecializácii hraničná a cudzinecká polícia bolo odprednášaných 20 vyučovacích hodín za 

štúdium. 

Školenia príslušníkov PZ vykonávajú aj odborné útvary prezídia PZ. Odbor poriadkovej 

polície prezídia Policajného zboru  uvádza nasledovné:  

Policajný zbor v roku 2011 v spolupráci s občianskym zdruţením Centrum Nádej 

spolupracoval na projekte implementácie metódy „SARA DN“, ako pomocnej diagnostickej 

metódy na identifikáciu domáceho násilia pre príslušníkov Policajného zboru (ďalej len 

„policajti), ktorá slúţi na identifikáciu domáceho násilia pri sluţobných 

zákrokoch.  Spolupráca v roku 2011 prebiehala v rámci 4 školení, ktoré trvali v rozmedzí cca 

6 hodín, čiţe celkovo 24 hodín, kde policajtov školili odborníci na problematiku domáceho 

násilia a projektu „SARA DN“ z občianskeho zdruţenia Centrum Nádej.   Uvedených školení 

sa za Policajný zbor celkovo zúčastnilo 164 policajtov, z toho bolo 140 muţov a 24 ţien.     

Školiace a vzdelávacie aktivity v oblasti násilia páchaného na ţenách a domáceho 

násilia  v pôsobnosti úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru neboli v roku 2011 

realizované.  

 

2.2. PROKURATÚRA  

Efektívnosť prokuratúry v  oblasti násilia páchaného na ţenách  úzko súvisí s jej celkovou 

výkonnosťou,  nastavenými mechanizmami riadenia, zaťaţenosťou prípadmi a v neposlednom 

rade s kvalitou spolupráce s ostatnými orgánmi činnými v trestnou konaní, hlavne s políciou. 

Pritom nie je ţiadnym tajomstvom, ţe komunikácia medzi políciou a prokuratúrou je uţ 

dlhšiu dobu poznačená vzájomným usviedčaním z neodbornosti či  nekonania. Viaceré 

prípady násilia páchaného na ţenách  ( napr. vraţda Z. Dz. )  opätovne poukázali na  

nevyhnutnosť dobrej a kvalitnej spolupráce medzi políciou a prokuratúrou, prípadne súdmi.
27

  

 

Zdroj: Štatistická ročenka činnosti prokuratúry Slovenskej republiky  za rok 2011 

                                                 
27 S p r á v a o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2011 , s. 75 
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Generálna prokuratúra eviduje údaje o stíhaných, obţalovaných a odsúdených osobách.  

Poţiadali sme o sprístupnenie počtu trestne stíhaných a obţalovaných osôb, ktorých bola 

poškodenou osobou ţena a navyše „blízka ţena“ za vybrané TČ vzťahujúce sa na násilnú 

a mravnostnú kriminalitu. Pracovník Generálnej prokuratúry  však upozornil, ţe spoľahlivosť  

vypĺňania kategórie  „poškodená osoba“  a teda aj“ blízka poškodená osoba“ je veľmi 

nízka a údaje treba brať s rezervou. Nespoľahlivosť je spôsobená uţ samotným vypĺňaním – 

nahrávaním údajov do danej kategórie.
28

 Otázkou zostáva, prečo sa spoľahlivosť evidencie 

osobitne tejto kategórie ani počas ostatných troch rokov nezlepšila, resp. prečo neboli urobené 

kroky na jej spresnenie ( napr. presným zadefinovaním   sporných kategórií a nastavením 

presnej metodiky  evidenčného systému).  

2.2.1. TRESTNÉ STÍHANÍ/É ZA  NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŢENÁCH  

Uvádzame počet  ukončených trestných stíhaní prokuratúrou v roku 2011,  v ktorých bola 

evidovaná ako poškodená ţena, resp. blízka a zverená osoba. Tabuľka ( 4. a 5. stĺpec)  

obsahuje súčet  ukončených trestných stíhaní podľa starého aj nového trestného zákona. 

Jednotlivé paragrafy trestných kódexov sú spárované podľa  identifikačného prevodníka, 

poskytnutého ministerstvom spravodlivosti. Počty ukončených trestných stíhaní za jednotlivé 

trestné kódexy sú uvedené v štatistickej prílohe.  

Počet poškodených ţien a blízkych osôb v prípadoch  s ukončeným trestným stíhaním na 

prokuratúre podľa vybraných trestných činov ( v roku 2011) 

TRESTNÉ ČINY 
TZ 

300/2005 
TZ 140/1961 

Poškodená 

ţena 

z toho blízka-zverená 

osoba 

Úkladná vraţda § 144 § 219 7 0 

Vraţda § 145 19 1 

Vraţda novonarodeného dieťaťa matkou § 146 § 220 
 

0 

 Zabitie § 147 - § 148 xx 6 3 

 Usmrtenie § 149 xx 102 1 

Nedovolené prerušenie tehotenstva § 150 - § 153 § 227- § 229 0 0 

Účasť na samovraţde § 154 § 230 0 0 

Ublíţenie na zdraví § 155- § 158 § 221- § 224 1257 59 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 § 246 5 0 

Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 § 216a,b 1 0 

Pozbavenie osobnej slobody § 182 § 232 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody § 183 § 231 87 7 

Obmedzovanie slobody pohybu § 184 - 1 0 

Branie rukojemníka § 185 § 234a 0 0 

Vydieračský únos § 186 - 4 0 

Zavlečenie do cudziny  § 187 § 233 0 0 

Lúpeţ § 188 § 234 219 2 

Vydieranie § 189 § 235 212 33 

Hrubý nátlak § 190 - § 191 § 235a,b 9 0 

Nátlak  § 192 § 237 2 0 

Obmedzovanie slobody vyznania § 193 § 236 0 0 

Porušovanie slobody zdruţovania a zhrom. § 195 § 238a 0 0 

Porušovanie domovej slobody § 194 § 238 943 3 

Porušovanie tajomstva prepravovaných 

správ 
§ 196 - § 198 § 239- § 240a 

4 0 

Znásilnenie § 199 § 241 109 10 

                                                 
28 O nespoľahlivosti daných údajov sa vie uţ dlhšie obdobie.  Napriek tomu nedošlo za sledované obdobie 2009 – 2011 

k náprave. Nespoľahlivosť údajov je pravdepodobne zapríčinená nepresným vymedzením kategórie, nedostatočným 

triedením kategórie ( údajne sú v danej  kategórií uvedené aj osobne mená, muţského aj ţenského rodu, t. j. môţe ísť o viac 

osôb, ktoré boli poškodené a dané nastavenie evidenčného systému nie je potom adekvátne).  K nespoľahlivej evidencii danej 

kategórie môţe dochádzať aj  pri nepresne vymedzených kompetenciách a zodpovedností za presnosť a spoľahlivosť 

evidencie údajov.  
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Sexuálne násilie § 200 § 241a 52 6 

 Sexuálne zneuţívanie § 201 - § 202 § 242- § 243 253 7 

 Súloţ medzi príbuznými § 203 § 245 5 1 

Dvojmanţelstvo § 204 § 210 0 0 

Odloţenie dieťaťa § 205 - 1 0 

Opustenie dieťaťa § 206 § 212 1 0 

Zanedbanie povinnej výţivy § 207 § 213 5857 68 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby § 208 § 215 231 90 

 Únos § 209 - § 210 § 216 5 0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe § 211 § 217 609 14 

Krivé obvinenie § 345 § 174 12 0 

Krivá výpoveď a krivá prísaha § 346 § 175 11 0 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti 

jednotlivcovi 
§ 359 § 196 

34 0 

Nebezpečné vyhráţanie § 360 § 197a 1311 223 

Šírenie poplašnej správy § 361 - § 362 § 199 - § 200 2 0 

Opilstvo § 363 § 201a 2 2 

Výtrţníctvo § 364 § 202 423 12 

Hanobenie miesta posledného odpočinku §365 - 5 0 

Honobenie mŕtveho §366 - 0 0 

Kupliarstvo § 367 § 204 14 0 

Výroba detskej pornografie § 368 § 205b 2 0 

Rozširovanie detskej pornografie § 369 § 205c 5 0 

Prechovávanie detskej pornografie § 370 § 205d 0 0 

Ohrozovanie mravnosti § 371 - §372 § 205 - § 

205a 
2 0 

Ohováranie § 373 § 206 19 0 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR, vyţiadané údaje 

2.2.2. OBŢALOVANÉ OSOBY  ZA NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŢENÁCH 

 

Počet poškodených ţien a blízkych osôb v prípadoch ukončených obţalobou  na 

prokuratúre podľa vybraných trestných činov ( v roku 2011) 

TRESTNÉ ČINY 
TZ 

200/2005 
TZ 140/1961 

Poškodená 

ţena 

z toho blízka-zverená 

osoba 

Úkladná vraţda § 144 
§ 219 

4 0 

Vraţda § 145 7 1 

Vraţda novonarodeného dieťaťa matkou § 146 § 220 0 0 

 Zabitie 
§ 147 - § 

148 
xx 4 1 

 Usmrtenie § 149 xx 65 1 

Nedovolené prerušenie tehotenstva 
§ 150 - § 

153 
§ 227- § 229 0 0 

Účasť na samovraţde § 154 § 230 0 0 

Ublíţenie na zdraví § 155- § 158 § 221- § 224 587 38 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 § 246 4 0 

Obchodovanie s deťmi 
§ 180 - § 

181 
§ 216a,b 0 0 

Pozbavenie osobnej slobody § 182 § 232 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody § 183 § 231 56 5 

Obmedzovanie slobody pohybu § 184 - 0 0 

Branie rukojemníka § 185 § 234a 0 0 

Vydieračský únos § 186 - 4 0 

Zavlečenie do cudziny  § 187 § 233 0 0 

Lúpeţ § 188 § 234 113 0 

Vydieranie § 189 § 235 134 22 

Hrubý nátlak 
§ 190 - § 

191 
§ 235a,b 5 0 

Nátlak  § 192 § 237 1 0 
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Obmedzovanie slobody vyznania § 193 § 236 0 0 

Porušovanie slobody zdruţovania a zhrom. § 195 § 238a 0 0 

Porušovanie domovej slobody § 194 § 238 586 1 

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ 
§ 196 - § 

198 

§ 239- § 

240a 
2 0 

Znásilnenie § 199 § 241 78 9 

Sexuálne násilie § 200 § 241a 32 4 

 Sexuálne zneuţívanie 
§ 201 - § 

202 
§ 242- § 243 109 3 

 Súloţ medzi príbuznými § 203 § 245 3 1 

Dvojmanţelstvo § 204 § 210 0 0 

Odloţenie dieťaťa § 205 - 0 0 

Opustenie dieťaťa § 206 § 212 0 0 

Zanedbanie povinnej výţivy § 207 § 213 4032 53 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby § 208 § 215 139 62 

 Únos 
§ 209 - § 

210 
§ 216 1 0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe § 211 § 217 443 7 

Krivé obvinenie § 345 § 174 11 0 

Krivá výpoveď a krivá prísaha § 346 § 175 9 0 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti 

jednotlivcovi 
§ 359 § 196 18 0 

Nebezpečné vyhráţanie § 360 § 197a 940 139 

Šírenie poplašnej správy 
§ 361 - § 

362 
§ 199 - § 200 1 0 

Opilstvo § 363 § 201a 1 1 

Výtrţníctvo § 364 § 202 263 10 

Hanobenie miesta posledného odpočinku §365 - 4 0 

Honobenie mŕtveho §366 - 0 0 

Kupliarstvo § 367 § 204 4 0 

Výroba detskej pornografie § 368 § 205b 1 0 

Rozširovanie detskej pornografie § 369 § 205c 3 0 

Prechovávanie detskej pornografie § 370 § 205d 0 0 

Ohrozovanie mravnosti § 371 - §372 
§ 205 - § 

205a 
1 0 

Ohováranie § 373 § 206 8 0 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR, vyţiadané údaje 

2.2Ľ.3. ĽUDSKÉ ZDROJE  A  VZDELÁVANIE  

 

V roku 2011 pracovalo na pozícii prokurátora  1 005  osôb, z toho 509 muţov a  496 

ţien. Pritom počet  ţien a muţov je pomerne vyrovnaný a ţeny – prokurátorky tvoria 

v sledovanom období 2009 – 2011 od 47 – 49 % zo všetkých  osôb pracujúcich na pozícií 

prokurátora.  Priemerné hrubé mzdy prokurátorov a prokurátoriek sa líšia iba minimálne 

a rodový príjmový rozdiel v neočistenej  forme ( nezohľadňujúc dĺţku praxe či úroveň 

prokuratúry) sa pohyboval od  3 do 8%.  

Rodová štruktúra osôb na pozícia prokurátora a priemerná  hrubá mesačná mzda 

podľa pohlavia 

Rok 
Počet osôb na pozícii prokurátora 

Priemerná hrubá mesačná mzda  

 ( v eurách) 

Rodový 

príjmový 

rozdiel Spolu  ţeny muţi  % ţien  Spolu ţeny muţi 

2009 804 376 428 46,8  2 491,75  n n  

2010 839 398 441 47,4   2 812  3 054  7,92% 

2011 1005 496 509 49,4  2 774, 45 2 729,28 2 819,62 3,2% 

Poznámka: n = údaje neposkytnuté napriek vyţiadaniu 

Zdroj: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky + prepočty autorky 
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Na prokuratúre zatiaľ nedošlo k zriadeniu špecializácie na trestnú činnosť  

s problematikou „násilia   páchaného  na ţenách“. Od roku 2008 však funguje 

špecializácia prokurátorov na  trestnú činnosť  mladistvých a trestné činy spáchané na deťoch.   

Podľa vyţiadaných informácií  s takouto špecializáciou pracovalo v roku 2011 celkovo 84  

prokurátorov, s výraznou prevahou ţien – prokurátoriek.  

Špecializované prokurátorky a prokurátori na trestnú činnosť  mladistvých a trestné 

činy spáchané na deťoch 

Rok 
Počet  špecializovaných prokurátorov a prokurátoriek 

Spolu Z toho ţien % ţien 

2010 83 63 75,9 

2011 84 64 76,2 

Zdroj: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; trestný odbor 

Moţno konštatovať, ţe zatiaľ čo celkovo je rodová skladba  osôb pracujúcich na pozícii 

prokurátorov pomerne vyváţená a rodové príjmové rozdiely sú minimálne, špecializácia, 

ktorá čiastočne súvisí aj  s problematikou násilia na ţenách ( na mladistvých – dievčatách) 

a domácim násilia je výrazne v záujme ţien – prokurátoriek.  

Čo sa týka vzdelávania, vyţiadané informácie  indikujú prepojenosť vzdelávania 

a zriadenej špecializácie. Na otázku či sa  na GE, prípadne príslušných prokuratúrach 

niţšieho stupňa,  konalo  špecializované vzdelávanie  zamerané na oblasť  (a) násilia 

páchaného na ţenách; (b) domáceho násilia,  sme dostali nasledujúcu odpoveď. V dňoch 7.-8. 

3. 2011 (t. j. v rozsahu 2 dní) sa konal vo Vzdelávacom a rehabilitačnom zariadení 

prokuratúry SR v Krpáčove seminár, organizovaný Generálnou prokuratúrou SR na tému 

„Vybrané problémy pri trestnom stíhaní trestných činov na ochranu rodiny a mládeţe“. Jeho 

účastníkmi boli všetci prokurátori – špecialisti na trestnú činnosť mladistvých a trestné činy 

spáchané na deťoch. Podobné, dvojdňové  vzdelávanie sa konalo aj v roku 2010.   

Pritom individuálna aktivita v oblasti vzdelávania či zdieľania poznatkov v oblasti násilia 

páchaného na ţenách sa nevylučuje. Správa o činnosti prokuratúry  v roku 2011 napríklad 

informuje:  

„Prokurátorka Krajskej prokuratúry Banská Bystrica sa zúčastnila konferencie organizovanej 

Úniou ţien Slovenska, krajskou organizáciou Banská Bystrica pod názvom Intolerancia III, 

kde sa v rámci svojho príspevku venovala aj násiliu páchanému na ţenách, deťoch a starých 

osobách, ako osobách chránených v zmysle Trestného zákona. Účastníkmi tejto konferencie 

boli starostovia miest a obcí, ako aj členky Únie ţien Slovenska, ktoré pracujú so ţenami 

a deťmi, na ktorých je páchané násilie, pričom poznatky z tejto konferencie vyuţijú vo svojej 

kaţdodennej praxi.“ 

“Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I sa zúčastnil na 9. Zasadnutí výboru RE-

CAHVIO v Štrasburgu, Francúzska republika, zameraného na prevenciu a boj proti 

domácemu násiliu proti ţenám.“ 
29

 

 

 

                                                 
29 S p r á v a o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2011, s. 90, dostupné na: 

http://www.genpro.gov.sk/extdoc/50811/sprava%20o%20cinnosti%202011  

 

http://www.genpro.gov.sk/extdoc/50811/sprava%20o%20cinnosti%202011
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2.3. SÚDNICTVO  

2.3.1. TRESTNÁ AGENDA V ROKU 2011 

         Nasledujúce údaje vyberáme zo Štatistickej ročenky za rok 2011 uvedené ako komentár 

k trestnej agende. 
30

 Podávajú celkový obraz o počte odsúdených podľa vybraných TČ, ale aj 

o selekcii informácii, ktoré sa v štatistických ročenkách  uverejňujú.  Pomerne rozsiahlym 

citovaním zo štatistickej ročenky chceme poukázať na spôsob ako sa o odsúdených  osobách 

informuje. Výrazne maskulínny charakter páchateľstva je skrytý, pritom  odsúdené  ţeny, 

napriek výraznej menšine, sú pri niektorých druhoch TČ uvedené.  Citovaná časť prináša aj 

štruktúru udelených trestov a nariadených ochranných opatrení, resp. dôvody nenástupu na 

výkon trestu či  na ústavné liečenie, najmä z kapacitných dôvodov : 

„V roku 2011 súdy Slovenskej republiky právoplatne odsúdili 30 110 osôb, ktoré spáchali 36 101 skutkov. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo odsúdených 31 179 osôb, ktoré spáchali 37 966 skutkov, je to o 1 069 

(3,43 %) odsúdených menej a o 1 865 (4,91 %) skutkov menej. V porovnaní s rokom 2007, kedy bolo 

odsúdených 27 067 osôb, ktoré spáchali 35 662 skutkov, je to v osobách viac o 3 043 (11,24 %) a v skutkoch 

o 439 (1,23 %) viac.   

Index odsúdených osôb (Io), t.j. počet právoplatne odsúdených páchateľov na celkovom počte trestne 

zodpovedných osôb, prepočítaný na 10 000 obyvateľov, v roku 2011 bol daný číslom 65. V roku 2010 bol index 

daný číslom 67 a v roku 2007 číslom 59. Na index odsúdených osôb má vplyv pohyb počtu trestných konaní, 

počty vecí došlých na súdy a počty súdmi právoplatne ukončených vecí.  

V roku 2011 súdy právoplatne odsúdili celkom 30 110 páchateľov. Na tomto počte odsúdených sa recidivisti 

uznaní súdom podieľajú 31,29 %. V roku 2010 to bolo 31,69 %, takţe došlo k poklesu o 0,40 %. V roku 2007 

to bolo 4,95 %, takţe v porovnaní s týmto údajom bol zaznamenaný nárast o 26,34 % recidivistov uznaných 

súdom.   

V kategórii mladiství v roku 2011 podiel odsúdených na celkovom počte právoplatne odsúdených osôb bol 5,68 

%. V porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 5,61 %, je to nárast o 0,07%. V porovnaní s rokom 2007, kedy 

percentuálny podiel bol 7,10 %, je to pokles o 1,42 % odsúdených mladistvých páchateľov.  

V kategórii ţeny v roku 2011 percentuálny podiel na celkovom počte právoplatne odsúdených bol 15,40 %. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 14,75 %, je tu nárast o 0,65 % právoplatne odsúdených ţien. 

V porovnaní s rokom 2007, kedy percentuálny podiel bol 13,15 %, je tu nárast aţ o 2,25 % právoplatne 

odsúdených ţien.  

V roku 2011 z počtu 30 110 právoplatne odsúdených osôb súdy nepodmienečné tresty odňatia slobody uloţili 

5 754 osobám, čo predstavuje 19,1 % podiel, trest odňatia slobody s podmienečným odkladom 18 936 osobám, 

čo predstavuje 62,9 % podiel, peňaţný trest 1 547 osobám, čo predstavuje 5,1 % podiel, iný samostatne 

uloţený trest 3 375 osobám, čo predstavuje 11,2 % podiel z celkového počtu právoplatne odsúdených osôb.                              

Pri nepodmienečných trestoch odňatia slobody v roku 2011 počet odsúdených páchateľov v porovnaní s rokom 

2010 poklesol o 537 (8,5 %) osôb, avšak v porovnaní s rokom 2007 vzrástol o 324 (6,0 %).  Pri 

trestoch odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu v roku 2011 došlo k poklesu v porovnaní 

s rokom 2010 v číselnom vyjadrení o 1 327 (6,6 %) osôb a v percentuálnom vyjadrení o (2,1 %). V porovnaní 

s rokom 2007 došlo k nárastu v číselnom vyjadrení o 1 506 (8,6 %) osôb, avšak v percentuálnom vyjadrení 

k poklesu o 1,5 %. 

Pri peňaţných trestoch v roku 2011 došlo v porovnaní s rokom 2010 v číselnom vyjadrení k poklesu počtu osôb 

o 83 (5,1 %), v percentuálnom vyjadrení o pokles o 0,1 %. V porovnaní s rokom 2007 došlo v číselnom 

vyjadrení k nárastu počtu o 363 (30,7 %) osôb a v percentuálnom vyjadrení k nárastu o 0,7 % .   

Pri iných samostatných trestoch v roku 2011 došlo porovnaním s rokom 2010 k nárastu v číselnom vyjadrení 

o 949 (39,1 %) osôb a v percentuálnom vyjadrení o 3,4 %. V porovnaní s rokom 2007 je to v číselnom vyjadrení 

nárast o 942 (38,7 %) osôb a v percentuálnom vyjadrení je to nárast o 2,2 %.     

                                                 
30 http://www.justice.gov.sk/stat/roc/12/I/I_000_2011.rtf  

http://www.justice.gov.sk/stat/roc/12/I/I_000_2011.rtf


38 

 

V roku 2011 súdy rozhodovali podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v platnom znení, ale ešte aj podľa 

Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Preto aj štatistika v kategórii vybrané trestné 

činy je vedená podľa obidvoch  kódexov.  

Podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v platnom znení, za majetkové trestné činy (§ 212 – krádeţ, § 213 – 

sprenevera, § 221 – podvod) bolo právoplatne odsúdených 8 909 páchateľov, za trestné činy proti ţivotu 

a zdraviu (§ 155, § 156 – ublíţenie na zdraví, § 148, § 148 – zabitie) bolo právoplatne odsúdených 1 139 

páchateľov, za trestný čin lúpeţe (§ 188) bolo právoplatne odsúdených 441 páchateľov, za trestné činy so 

sexuálnym motívom (§ 199 - znásilnenie, § 200 – sexuálne násilie, § 201, § 202 – sexuálne zneuţívanie , § 203 – 

súloţ medzi príbuznými) bolo právoplatne odsúdených 255 páchateľov, za trestný čin vraţdy (§ 144 – úkladná 

vraţda, § 145 – vraţda) bolo právoplatne odsúdených 34 páchateľov. 

V roku 2011 po druhýkrát boli osobitne štatisticky vykázané aj trestné činy s obsahom extrémizmu (§ 421, § 422 

– podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, § 422a – výroba 

extrémistických materiálov, § 422b – rozširovanie extrémistických materiálov, § 422c - prechovávanie 

extrémistických materiálov, § 423 - hanobenie národa, rasy a presvedčenia, § 424 – podnecovanie 

k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, § 424a – podnecovanie, hanobenie a vyhráţanie sa osobám pre ich 

príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu). Právoplatne 

bolo odsúdených 48 páchateľov, ktorí spáchali 71 skutkov. Podľa osobitného motívu - § 140 písm. d (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) bolo právoplatne odsúdených 5 

páchateľov, ktorí spáchali 5 skutkov. Podľa osobitného motívu - § 140 písm. f (z národnostnej, etnickej alebo 

rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti) bolo právoplatne odsúdených 11 páchateľov, ktorí 

spáchali 14 skutkov.     

V Štatistickej ročenke za rok 2011 po prvýkrát bol osobitne vykázaný § 208 – trestný čin týrania blízkej 

osoby a zverenej osoby. Právoplatne bolo odsúdených 117 páchateľov, ktorí spáchali 120 skutkov 

(zvýraznenie autorky). 

Podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, za trestné činy majetkové (§ 247 – 

krádeţ, § 248 – sprenevera, § 250 – podvod) bolo právoplatne odsúdených 303 páchateľov, za trestné činy proti 

ţivotu a zdraviu (§ 221, § 222, § 225 ) bolo právoplatne odsúdených 45 páchateľov, za trestný čin lúpeţe (§ 234) 

bolo právoplatne odsúdených 29 páchateľov, za trestné činy so sexuálnym motívom (§ 241 – znásilnenie, § 242 

– sexuálne zneuţívanie, § 243, § 245 – súloţ medzi príbuznými) bolo právoplatne odsúdených 10 páchateľov , 

za trestný čin vraţdy (§ 219) bolo odsúdených 9 páchateľov. 

Aj podľa tohto trestného zákona boli po druhýkrát štatisticky vykázané trestné činy s obsahom extrémizmu (§ 

260, § 261 – podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov, § 198 – hanobenie 

národa, rasy a presvedčenia, § 198a – podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti). Právoplatne 

boli odsúdení 2 páchatelia, ktorí spáchali 2 skutky.   

V roku 2011 za vybrané trestné činy majetkové celkom bolo právoplatne odsúdených 9 212 osôb, čo je 30,59 

% z celkového počtu právoplatne odsúdených.  

Za vybrané trestné činy proti ţivotu a zdraviu celkom bolo v roku 2011 právoplatne odsúdených 1 184 osôb, 

čo je 3,93 % z celkového počtu právoplatne odsúdených.    

Za trestný čin lúpeţe celkom bolo v roku 2011 právoplatne odsúdených 470 osôb, čo je 1, 56 % z počtu 

právoplatne odsúdených.  

Za trestné činy so sexuálnym motívom celkom bolo v roku 2011 právoplatne odsúdených 265 osôb, čo je 0,88 

% z počtu právoplatne odsúdených.  

Za trestný čin vraţdy celkom bolo v roku 2011 právoplatne odsúdených 43 osôb, čo je 0,14 % z počtu 

právoplatne odsúdených.   

Pri porovnaní s rokom 2010 pri majetkových trestných činoch došlo k poklesu v číselnom vyjadrení o 318 

odsúdených a k nárastu v percentuálnom vyjadrení o 0,02 %.  V porovnaní s rokom 2007 je to v číselnom 

vyjadrení nárast o 1 570 osôb a v percentuálnom vyjadrení nárast o  2, 36 %.   
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V porovnaní s rokom 2010 pri trestných činoch proti ţivotu a zdraviu došlo v číselnom vyjadrení k poklesu o 

246 odsúdených aj k poklesu v percentuálnom vyjadrení o 0, 66 %. V porovnaní s rokom 2007 je to v číselnom 

vyjadrení pokles o 241 osôb a v percentuálnom vyjadrení pokles o 1,33 %.  

Pri trestnom čine lúpeţe v porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu v číselnom vyjadrení o 144 odsúdených 

a v percentuálnom vyjadrení k poklesu o 0,41 %. Pri porovnaní s rokom 2007 je tu v číselnom vyjadrení pokles 

o 154 odsúdených a v percentuálnom vyjadrení pokles o 0,75 %.  

Za trestné činy so sexuálnym motívom v porovnaní s rokom 2010 v číselnom vyjadrení bol zaznamenaný 

nárast o 14 odsúdených, v percentuálnom vyjadrení nárast o 0,07 %. V porovnaní s rokom 2007 došlo 

v číselnom vyjadrení k nárastu o 18 odsúdených, avšak v percentuálnom vyjadrení k poklesu o 0,03 %.   

Za trestný čin vraţdy v porovnaní s rokom 2010 došlo v číselnom vyjadrení k poklesu o 17 odsúdených a v 

percentuálnom vyjadrení k poklesu o 0,05 %. V porovnaní s rokom 2007 je v číselnom vyjadrení pokles o 35 

odsúdených a v percentuálnom vyjadrení pokles o 0,15 %. 

Za iné trestné činy v roku 2011 bol percentuálny podiel na počte právoplatne odsúdených páchateľov 50,45 %. 

Je to o 0,59 % viac ako v roku 2010, ale o 12,55 % menej ako v roku 2007.   

Z vyššie uvedených údajov je zrejmé, ţe skoro vo všetkých osobitne sledovaných kategóriách trestných činov 

došlo k poklesu počtu právoplatne odsúdených páchateľov. Tento pokles nemusí byť reálnym odrazom 

kriminality. Pri trestných činoch proti ţivotu a zdraviu, trestnom čine lúpeţe a trestných činoch so sexuálnym 

motívom moţno roky hovoriť o latentnej trestnej činnosti. Najmä pri trestných činoch so sexuálnym motívom 

nezriedka sú objektmi osoby, ktoré sú buď na páchateľa odkázané alebo sú v jeho priamej starostlivosti 

(mentálne retardované deti, telesne postihnuté deti, manţelka, súrodenci, rodičia, druţka a pod), ktoré nie sú 

schopné samostatného konania alebo im v samostatnom konaní bráni presvedčenie, ţe konanie páchateľa zavinili 

alebo vyprovokovali svojím správaním, pocit hanby, pocit strachu pred odsúdením okolím, v ktorom ţijú, 

presvedčenie, ţe aj tak im nikto nemôţe pomôcť. Objektmi latentnej trestnej činnosti môţu byť aj osoby 

materiálne závislé od páchateľa (manţelka, druţka, deti, rodičia, súrodenci a pod.), nezriedka sa poškodení 

obávajú oznámiť konanie páchateľa v obave, ţe by mohol splniť svoje hrozby o fyzickej ujme prípadne 

o likvidácii poškodeného a jemu blízkych osôb.    

Súdy Slovenskej republiky v roku 2011 uloţili 28 právoplatne odsúdeným trest domáceho väzenia, 2 265 

právoplatne odsúdeným trest povinnej práce a vrátane Špecializovaného trestného súdu schválili celkom 6 538 

dohôd o vine a treste.  

V porovnaní s rokom 2010 sa zníţil počet uloţených trestov domáceho väzenia odsúdeným o 31 osôb, 

v porovnaní s rokom 2007 tento počet stúpol o 3 osoby. Pri porovnaní s rokom 2010 bolo uloţených trestov 

povinnej práce viac o 913 a v porovnaní s rokom 2007 aţ o 1 916 trestov viac. 

V porovnaní s rokom 2010 súdy schválili menej o 553 dohôd o vine a treste. V porovnaní s rokom 2007 však 

v roku 2011 schválili o 2 110 viac dohôd o vine a treste.  

V roku 2011 súdy podľa § 285 platného Trestného poriadku, vrátane Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) , 

ktorý rozhodol vo vzťahu k 21 osobám, právoplatne  oslobodili celkom 1 523 osôb, podľa § 226 Trestného 

poriadku – zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, vrátane ŠTS, ktorý rozhodol vo vzťahu k 12 

osobám, právoplatne oslobodili 352 osôb. Súdy Slovenskej republiky tak v roku 2011 právoplatne oslobodili 

celkom 1 875 osôb. V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo právoplatne oslobodených 1 927 osôb, je po pokles 

počtu o 52 (2,70 %) osôb. V porovnaní s rokom 2007, kedy bolo oslobodených 1 605 osôb, je to nárast počtu 

oslobodených osôb o 270 (16,82 %).   

Súdy Slovenskej republiky v roku 2011 podľa § 216 platného Trestného poriadku podmienečne zastavili 

trestné stíhanie 237 osobám,  podľa § 307 Trestného poriadku – zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších 

predpisov 89 osobám. V roku 2011 tak súdy Slovenskej republiky celkovo podmienečne zastavili trestné 

stíhanie 326 osobám.V porovnaní s rokom 2010, kedy podmienečne zastavili trestné stíhanie 470 osobám, je to 

pokles počtu o 144 (30,64 %) osôb. V porovnaní s rokom 2007, kedy súdy podmienečne zastavili trestné stíhanie 

1 031 osobám, ide o výrazný pokles o 705 (68,38 %) osôb.     

V roku 2011 k právoplatnému zastaveniu trestného stíhania podľa § 281 platného Trestného poriadku došlo vo 

vzťahu k 328 osobám, podľa § 223 Trestného priadku – zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, vo 

vzťahu k 103 osobám. V roku 2011 tak súdy Slovenskej republiky celkovo právoplatne zastavili trestné 

stíhanie vo vzťahu k 431 osobám. V porovnaní s rokom 2010, kedy súdy právoplatne zastavili trestné stíhanie 
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vo vzťahu k 506 osobám, je to pokles o 75 (14,82 %) osôb. V porovnaní s rokom 2007, kedy súdy zastavili 

trestné stíhanie vo vzťahu k 572 osobám, je to pokles o 141 (24,65 %) osôb.  

V roku 2011 súdy Slovenskej republiky postúpili inému orgánu výlučne podľa § 280 platného Trestného 

poriadku vo vzťahu k 129 osobám. Pri porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 169 osôb, je to o 40 (23,67 % ) 

osôb menej. V porovnaní s rokom 2007, kedy súdy takto rozhodli vo vzťahu k 171 osobám, je to menej o 42 

(24,56 %) osôb.   

Zmier a následné zastavenie trestného stíhania sa v roku 2011 týkali 123 osôb. Pri porovnaní s rokom 2010, 

kedy to bolo 158 osôb, je to pokles o 35 (22,15 %) osôb. V porovnaní s rokom 2007, kedy súdy takto rozhodli vo 

vzťahu k 197 osobám, ide o pokles o 74 (37,56 %) osôb. 

V roku 2011 z celkového počtu 30 110 právoplatne odsúdených páchateľov, pod vplyvom alkoholu spáchalo 

trestný čin 2 369 odsúdených, čo je 7,9 %. V porovnaní s rokom 2010, kedy trestný čin pod vplyvom alkoholu 

spáchalo 2 537 osôb, je to pokles v číselnom vyjadrení o 168 a v percentuálnom vyjadrení pokles o 0,2 % osôb. 

V porovnaní s rokom 2007, kedy to bolo 2 872 odsúdených, je to pokles v číselnom vyjadrení o 503 a v 

percentuálnom vyjadrení o 2,7 % osôb.  

V osobitne sledovaných kategóriách - ţeny – ide o 77 odsúdených, t.j. 3,3 %, ktoré spáchali trestný čin pod 

vplyvom alkoholu.  V porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 90 odsúdených, došlo v číselnom vyjadrení k 

poklesu o 13 osôb a v percentuálnom vyjadrení o 0,2 %. V porovnaní s rokom 2007, kedy to bolo 92 

odsúdených, je to pokles v číselnom vyjadrení o 15 osôb, avšak v percentuálnom vyjadrení nárast o 0,1 %.  

V kategórii mladiství – v roku 2011 ide o 56, t. j. 2,4 % odsúdených, ktorí spáchali trestný čin pod vplyvom 

alkoholu. Pri porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 66 odsúdených, v číselnom vyjadrení je pokles o 10 

odsúdených a v percentuálnom vyjadrení o 0,2 % osôb. Pri porovnaní s rokom 2007, kedy to bolo 57 

odsúdených, v číselnom vyjadrení došlo k poklesu o 1 osobu, avšak v percentuálnom vyjadrení k nárastu o 0,4 

%.     

V roku 2011 pre páchanie trestnej činnosti pod vplyvom návykovej látky (drog) bolo právoplatne odsúdených 

257 osôb, čo je 0,85 % z celkového počtu odsúdených. V porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 269 osôb, ide 

o pokles v číselnom vyjadrení o 12 osôb, v percentuálnom vyjadrení o pokles o 0,01 %. Pri porovnaní s rokom 

2007, kedy to bolo 394 odsúdených, je pokles v číselnom vyjadrení o 137 osôb, v percentuálnom vyjadrení o 0, 

61 %.     

Súdy Slovenskej republiky v roku 2011 právoplatne uloţili celkom 977 ochranných opatrení . V porovnaní s 

rokom 2010, kedy bolo uloţených 1 142 ochranných opatrení, je to menej o 165 (14,45 %). V porovnaní s rokom 

2007, kedy súdy uloţili 940 ochranných opatrení, je to o 37 (3,94 %) opatrení viac.  

Protialkoholických (PAL) ústavných liečení bolo v roku 2011 právoplatne uloţených 186 a ambulantných 

liečení 234. V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo uloţených 280 ústavných a 297 ambulantných liečení, ide v 

ústavných liečeniach o menej o 94 (33,57 %) a v ambulantných liečeniach menej o 63 (21,21 %). Pri porovnaní 

s rokom 2007, kedy bolo uloţených 251 ústavných a 255 ambulantných liečení, ide v ústavných liečeniach 

o pokles o 65 (25,90 %) liečení a v ambulantných o pokles o 21 ( 8,24 %) liečení.  

Protitoxikomanických (PTL) ústavných liečení v roku 2011 bolo právoplatne uloţených 143 ústavných a 163 

ambulantných liečení. V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo uloţených 151 ústavných a 165  ambulantných 

liečení, došlo k poklesu v ústavných liečeniach o 8  (5,30 %) a v ambulantných liečeniach k poklesu o 2 (1,21 % 

) liečenia. Pri porovnaní s rokom 2007, kedy bolo uloţených 123 ústavných a 124 ambulantných liečení, došlo 

k nárastu ústavných liečení o 20 (16,26 %) a k nárastu ambulantných liečení o 39 (31,45 %).   

Psychiatrické ústavné liečenie v roku 2011 bolo právoplatne uloţené 26 osobám a ambulantné 77 osobám. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy ústavné liečenie bolo uloţené 40 osobám a ambulantné 65 osobám, došlo k 

poklesu ústavných  liečení o 14 (35,00 %), avšak k nárastu ambulantných liečení o 12 (18,46 %). Pri porovnaní 

s rokom 2007, kedy bolo uloţených 46 ústavných liečení a 51 ambulantných liečení, ide v ústavných liečeniach 

o pokles o 20 (43,48 %) liečení, avšak v ambulantných o nárast o 26 (50,98 %) liečení.   

Sexuologické liečenie v roku 2011 súdy ústavnou formou uloţili 8 osobám a ambulantnou formou 12 osobám. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy ústavnou formou bolo uloţených 11 liečení a ambulantnou formou 18 liečení, 

došlo k poklesu počtu ústavných liečení o 3 (27,27 %) a ambulantných liečení o 6 (33,33 %). V porovnaní 

s rokom 2007, kedy ústavné liečenie bolo uloţené 7 odsúdeným a ambulantné liečenie 8 odsúdeným, je to nárast 

o 1 (14,29 %) ústavné liečenie a 4 (50,00 %) ambulantné liečenia.  
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Ochrannú výchovu v roku 2011 súdy uloţili 6 osobám. V porovnaní s rokom 2010, kedy bola ochranná 

výchova uloţená 8 osobám, je to menej o 2 (25,00 %) osoby. V porovnaní s rokom 2007, kedy toto opatrenie súd 

pouţil vo vzťahu k 9 osobám, je to menej o 3 (33,33 %) osoby.       

Ochranný dohľad v roku 2011 súdy uloţili 122 osobám, z toho ŠTS 1 osobe. V porovnaní s rokom 2010, kedy 

bolo toto opatrenie uloţené 107 osobám, ide o nárast o 15 (14,02 %) opatrení viac. V porovnaní s rokom 2007, 

kedy bol ochranný dohľad uloţený 66 osobám, ide o nárast o  56 (84,85 %) ochranných dohľadov.  

K 31. decembru 2011 súdy Slovenskej republiky (vrátane ŠTS, ktorý vykázal 3 nerealizované liečenia), vykázali 

1 693 nerealizovaných ochranných liečení. V roku 2010 to bolo 1 377 nerealizovaných liečení, (vrátane 4 

vykázaných ŠTS po prvý raz). Došlo teda k nárastu o 316 nerealizovaných liečení. V porovnaní s rokom 2007, 

kedy bolo vykázaných 1 057 nerealizovaných liečení, je to nárast o 636 nerealizovaných liečení.  

Protialkoholických (PAL) liečení bolo ku koncu roka 2011 vykázaných 685 (jedno nerealizované liečenie 

vykázal ŠTS). V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo vykázaných celkom 589 nerealizovaných liečení, je to 

nárast o 96 (16,30 %) liečení. V porovnaní s rokom 2007, kedy bolo nerealizovaných 532 liečení, je to nárast 

o 153 (28,76 %) liečení. Pre nedostatok kapacít v roku 2011 nebolo realizovaných 163 liečení. V porovnaní 

s rokom 2010, kedy nebolo v tomto ukazovateli realizovaných 152 liečení, ide o nárast o 11 (7,24 %) liečení. 

V porovnaní s rokom 2007, kedy z tohto dôvodu nebolo realizovaných 91 liečení, ide o nárast o 72 (79,12 %) 

liečení. Pre neznámy pobyt v roku 2011 nebolo realizovaných 111 PAL liečení. V porovnaní s rokom 2010, kedy 

nebolo realizovaných z tohto dôvodu 82 liečení, je to nárast o 29 (35,37 %) liečení. V porovnaní s rokom 2007, 

kedy z tohto dôvodu nebolo realizovaných 100 liečení, je to nárast o 11 (11,00 %) liečení. Pre iný dôvod v roku 

2001 nebolo realizovaných 411 PAL liečení. V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo vykázaných 355 liečení, 

došlo k nárastu z tohto dôvodu o 56 (15,77 %) nerealizovaných liečení. V porovnaní s rokom 2007, kedy bolo 

vykázaných 341 nerealizovaných liečení, je to nárast o 70 ( 20,53 % ) liečení.   

Protitoxikomanických (PTL) liečení k 31. decembru 2011 bolo vykázaných nerealizovaných 736 liečení. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy nebolo realizovaných 558 PTL liečení, je to nárast o 178 (31,90 %) 

nerealizovaných liečení. V porovnaní s rokom 2007, kedy nebolo realizovaných 371 liečení, je to nárast o 365 

(98,38 % ) liečení. Pre nedostatok kapacít nebolo realizovaných 235 liečení.  V porovnaní s rokom 2010, kedy 

to bolo z tohto dôvodu 166 liečení, ide o nárast o 69 (41,57 % ) liečení. V porovnaní s rokom 2007, kedy pre 

tento dôvod nebolo realizovaných 77  liečení, ide o nárast o 158 (205,19 %) liečení. Neznámy pobyt bol v roku 

2011 dôvodom 147 nerealizovaných liečení. V porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 102 liečení, došlo k 

nárastu o 45 (44,12 %) liečení. V porovnaní  s rokom 2007, kedy to bolo 125 liečení nerealizovaných z tohto 

dôvodu, je to nárast o 22 (17,60 % ) liečení. Z iného dôvodu  v roku 2011 nebolo realizovaných 354 liečení. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 290 liečení, došlo z tohto dôvodu k nárastu o 64 (22,07 % ) liečení. 

V porovnaní s rokom 2007, kedy z tohto dôvodu nebolo realizovaných 169 liečení, došlo k nárastu o 185 (109,47 

% ) nerealizovaných liečení.  

V roku 2011 krajom, ktorý má najviac nerealizovaných liečení je Bratislavský kraj s počtom 506 liečení. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy to bolo 368 liečení, došlo k nárastu o 138 (37,50 %) liečení. V porovnaní 

s rokom 2007, kedy bol počet nerealizovaných liečení 296, došlo k nárastu o 210 (70,95 %) nerealizovaných 

liečení.  

Najmenej nerealizovaných liečení  v roku 2011 mal Ţilinský kraj s počtom 42 liečení.  V porovnaní s rokom 

2010, kedy to bolo 37 liečení, došlo k nárastu o 5 (13,51 % ) liečení. V roku 2007 mal tento kraj rovnako 42 

nerealizovaných liečení. 

K 31. decembru 2011 na výkon trestu odňatia slobody nenastúpilo 3 144 právoplatne odsúdených osôb. 

Z tohto počtu 17 nenastúpených trestov vykázal ŠTS. V porovnaní s rokom 2010, kedy na výkon trestu 

nenastúpilo 2 747 odsúdených, je to nárast o 397 (14,45 %) odsúdených. V porovnaní s rokom 2007, kedy na 

výkon trestu nenastúpilo 2 034 odsúdených, je to nárast o 1 110 (54,57 %) odsúdených.   

Odsúdených, ktorí na výkon trestu nenastúpili, hoci od jeho uloţenia uplynulo viac ako 3 mesiace v roku 

2011 bolo 2 438, vrátane 14 odsúdených vykázaných ŠTS. V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo vykázaných 2 

051 odsúdených vrátane 7 odsúdených vykázaných ŠTS, je to nárast o 387 (18,87 %) odsúdených. V porovnaní 

s rokom 2007, kedy výkon trestu nenastúpilo 1 568 odsúdených, je to nárast o 870 (55,48 %) odsúdených. 

Zo zákonných dôvodov (povolený odklad výkonu trestu odňatia slobody podľa § 409, 410 Tr. por.) na výkon 

trestu nenastúpil len nepatrný počet odsúdených 56 z celkového počtu odsúdených osôb. V porovnaní s rokom 

2010, kedy z týchto dôvodov nenastúpilo na výkon trestu odňatia slobody 55 osôb, ide o nárast o 1 (1,82 %) 

osobu. V porovnaní s rokom 2007, kedy na výkon trestu z týchto dôvodov nenastúpilo 45 odsúdených, ide však 
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o nárast o 11 (24,44 %) odsúdených. Celkovo za viac rokov táto kategória nenastúpených trestov vykazuje 

minimum nenastúpených trestov v porovnaní s ďalšími dvoma kategóriami.  

Pre neznámy pobyt v roku 2011 na výkon trestu nenastúpilo 899 odsúdených, vrátane 10 odsúdených 

vykázaných ŠTS. V porovnaní s rokom 2010, kedy nenastúpilo na výkon trestu odňatia slobody z tohto dôvodu 

761 odsúdených, došlo k nárastu počtu o 138 (18,13 %) odsúdených. V porovnaní s rokom 2007, kedy z tohto 

dôvodu na výkon trestu nenastúpilo 692 odsúdených, došlo k nárastu o 207 (29,91 %) odsúdených.  

Ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2011 najvyšší počet nenastúpených trestov vykazuje kategória iná 

príčina. V roku 2011 z tohto dôvodu nenastúpilo 1 483 odsúdených výkon trestu, vrátane 4 odsúdených ŠTS. 

V porovnaní s rokom 2010, kedy z tohto dôvodu  nenastúpilo výkon trestu 1 235 odsúdených, ide o nárast o 248 

(20,08 %) odsúdených. V porovnaní s rokom 2007, kedy na výkon trestu z tohto dôvodu nenastúpilo 831 

odsúdených, ide o nárast aţ o 652 (78,46 %) odsúdených.  

Rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch počet odsúdených, ktorí na výkon trestu odňatia slobody nenastúpili 

zo zákonných dôvodov v porovnaní s ostatnými nenastúpenými trestami je mizivý. Z roka na rok sa zvyšujú 

počty osôb, ktoré na výkon trestu odňatia slobody nenastúpili z dôvodu neznámeho pobytu alebo pre iné príčiny. 

Svoj podiel na tomto stave majú aj súdy, ktoré nedôsledne postupujú v rámci vykonávacieho konania (v tzv. 

porozsudkovej agende). Napríklad často akceptujú oznámenie odsúdeného, ţe výkon trestu nenastúpi, pretoţe si 

podal alebo si chce podať ţiadosť o milosť, akoby išlo o zákonný dôvod, v rámci ktorého odsúdený nemusí na 

výkon trestu odňatia slobody nastúpiť. Z takého konania odsúdeného nevyvodia ţiadne dôsledky. Stáva sa, ţe 

odsúdený je predvedený do výkonu trestu aţ po dlhej dobe (aj po niekoľkých rokoch) od právoplatnosti súdneho 

rozhodnutia. Toto podstatne zniţuje význam uloţeného trestu, ktorý by aj s prihliadnutím na generálnu 

prevenciu rozhodne pôsobil účinnejšie na verejnosť, ak by ho odsúdený začal vykonávať ihneď po 

právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Neustále zvyšovanie počtov odsúdených, ktorí nenastúpili na výkon trestu 

odňatia slobody pretrváva viac rokov. Nárast počtu je zrejmý najmä pri porovnaní s rokom 2007, t.j. prvým 

rokom hodnoteného obdobia. Naďalej ostáva preto prioritou súdov aktivita v spolupráci s políciou pri zniţovaní 

počtu nenastúpených trestov odňatia slobody. 

Probačná a mediačná sluţba v Slovenskej republike bola v roku 2011 zastrešená a inštitucionálne zakotvená 

prostredníctvom probačných a mediačných úradníkov – zamestnancov jednotlivých okresných súdov. 

Podrobnejšie štatistické údaje k agende probácie a mediácie v trestnom práve na okresných súdoch vychádzajú v 

Štatistickej ročenke MS SR 2011 prvýkrát vzhľadom na relevanciu, rozsiahlosť agendy a preventívny efekt 

probácie a mediácie v trestnom práve na Slovensku. Zdrojom štatistických údajov v časti „Prehľad agendy 

probácie a mediácie na okresných súdoch“ sú jednotlivé okresné súdy.“
31

  

Súhrnným ukazovateľom  vývoja počtu odsúdených na celkovom počte trestne zodpovedných 

osôb ( t. j. starších ako 14 rokov) je index odsúdených.  Na index odsúdených osôb má vplyv 

pohyb počtu trestných konaní, počty vecí došlých na súdy a počty súdmi právoplatne 

ukončených vecí.  Celkový index sa pohybuje v intervale od 49 – 67, t .j. na 10 000 trestne 

zodpovedných obyvateľov pripadalo za ostatných 14 rokov v priemere 59 odsúdených 

páchateľov. Porovnanie indexu odsúdených muţov a indexu odsúdených  ţien však  

vypovedá o výrazne maskulínnom charaktere  páchateľstva. Zatiaľ čo index odsúdených 

muţov v sledovanom období  bol v priemere  107,8, u ţien iba 12,8. To znamená, ţe na 

10 000 trestne zodpovedných muţov pripadá pribliţne 108  odsúdených páchateľov a na 

kaţdých 10 000 trestne zodpovedných ţien  pribliţne 13  odsúdených páchateliek. Pritom 

počet trestne zodpovedných ţien je v populácii o niečo vyšší ako trestne zodpovedných 

muţov.  Maskulínny charakter odsúdených  páchateľov indikuje otázky o nákladoch na  

súdny systém „spotrebovávaných“ výrazne viac muţmi – páchateľmi v porovnaní so 

ţenami. Justičný systém, spolu s nákladmi na väzenstvo, škody spôsobené  kriminalitou, 

v čase konsolidácie a krátenia financií vo verejnej správe, prepúšťaniu najmä ţien 

zamestnaných v tejto sfére, otvára otázky o rodovo citlivom rozpočtovaní a iných 

makroekonomických  rodových aspektoch.  

 

                                                 
31 http://www.justice.gov.sk/stat/roc/12/I/I_000_2011.rtf 

http://www.justice.gov.sk/stat/roc/12/I/I_000_2011.rtf
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Vývoj počtu odsúdených a indexu odsúdených osôb podľa pohlavia ( 1997 – 2011)  

rok 
Počet odsúdených  

Index odsúdených  
Index  

 odsúdených muţov  

Index  

odsúdených ţien  spolu  ţeny  muţi 

1997 22400 840 21560 52,7 105,6 3,8 

1998 22400 1560 20840 52,2 101,2 7,0 

1999 21600 1480 20120 49,9 96,8 6,6 

2000 22400 1590 20810 51,3 99,3 7,0 

2001 23200 2100 21100 53,1 100,6 9,2 

2002 24100 2480 21620 54,7 102,4 10,8 

2003 27200 3060 24140 61,3 113,5 13,3 

2004 26800 3210 23590 60,0 110,1 13,8 

2005 27700 3610 24090 61,6 111,6 15,4 

2006 25800 3610 22190 57,0 102,2 15,4 

2007 27100 3560 23540 59,6 107,6 15,1 

2008 28700 4060 24640 62,7 111,9 17,1 

2009 30900 4580 26320 67,3 119,1 19,2 

2010 31200 4600 26600 67,8 120,0 19,3 

2011 30100 4640 25460 65,8 115,5 19,6 

Poznámka 1 :  

Io  = index odsúdených osôb (Io) rozumieme podiel počtu právoplatne odsúdených páchateľov (O) z celkového 

počtu trestne zodpovedných  sôb (T), t. j. osôb starších ako 14 rokov, prepočítaných na 10 000 obyvateľov, podľa vzorca: Io = O/T x 10 000.  
Iom = index odsúdených muţov je podiel právoplatne odsúdených páchateľov  (Om) z celkového počtu trestne zodpovedných  muţov ( Tm), 

t . j. muţov starších ako 14 rokov, prepočítaných na 10 000 muţov, podľa vzorca Iom = 0m/Tm x 10 000 

Ioţ = index odsúdených ţien je podiel právoplatne odsúdených páchateliek  (Oţ) z celkového počtu trestne zodpovedných  ţien ( Tţ), t . j. 
ţien starších ako 14 rokov, prepočítaných na 10 000 ţien, podľa vzorca Iţ = 0ţ/Tţ x 10 000 

Poznámka 2: počty odsúdených ţien a muţov sú zaokrúhlené 

Zdroj: Štatistická ročenka  2011 MS SR, ŠÚ SR + vlastné prepočty 
 

 

Poznámka 1 :  
Io  = index odsúdených osôb (Io) rozumieme podiel počtu právoplatne odsúdených páchateľov (O) z celkového 

počtu trestne zodpovedných  sôb (T), t. j. osôb starších ako 14 rokov, prepočítaných na 10 000 obyvateľov, podľa vzorca: Io = O/T x 10 000.  

Iom = index odsúdených muţov je podiel právoplatne odsúdených páchateľov  (Om) z celkového počtu trestne zodpovedných  muţov ( Tm), 
t . j. muţov starších ako 14 rokov, prepočítaných na 10 000 muţov, podľa vzorca Iom = 0m/Tm x 10 000 

Ioţ = index odsúdených ţien je podiel právoplatne odsúdených páchateliek  (Oţ) z celkového počtu trestne zodpovedných  ţien ( Tţ), t . j. 

ţien starších ako 14 rokov, prepočítaných na 10 000 ţien, podľa vzorca Iţ = 0ţ/Tţ x 10 000 
Poznámka 2: počty odsúdených ţien a muţov sú zaokrúhlené 

Zdroj: Štatistická ročenka  2011 MS SR, ŠÚ SR + vlastné prepočty 
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2.3.2. ODSÚDENÍ MUŢI ZA NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŢENÁCH A NA DEŤOCH  

 

Odsúdené ţeny a muţi podľa vybraných trestných činov v roku 2011 

TRESTNÉ ČINY  

§ PODĽA              

TZ                   

300/2005 

§ PODĽA                    

TZ                     

140/1961 

Počet 

odsúdených 

podľa TZ 

300/2005 + TZ 

140/1961 

počet 

z toho 
spáchaných 

skutkov muţi ţeny 

Úkladná vraţda § 144 
§ 219 

7 4 3 9 

Vraţda § 145 36 34 2 38 

 Zabitie § 147 - § 148 0 26 24 2 27 

 Usmrtenie § 149 0 179 153 26 180 

Nedovolené prerušenie tehotenstva § 150 - § 153 
§ 227- § 

229 
1 1 0 1 

Účasť na samovraţde § 154 § 230 0 0 0 0 

Ublíţenie na zdraví § 155- § 157 
§ 221- § 

223 
1 681 1 571 110 2 225 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 § 246 8 5 3 16 

Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 § 216a,b 0 0 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody § 183 § 231 49 47 2 82 

Branie rukojemníka § 185 § 234a 1 1 0 1 

Lúpeţ § 188 § 234 470 444 26 508 

Vydieranie § 189 § 235 241 228 13 290 

Hrubý nátlak § 190 - § 191 § 235a,b 8 8 0 13 

Porušovanie domovej slobody § 194 § 238 960 885 75 1 717 

Porušovanie tajomstva 

prepravovaných správ 
§ 196 - § 198 

§ 239- § 

240a 
5 4 1 7 

Znásilnenie § 199 § 241 31 31 0 40 

Sexuálne násilie § 200 § 241a 22 22 0 36 

 Sexuálne zneuţívanie § 201 - § 202 
§ 242- § 

243 
205 198 7 219 

 Súloţ medzi príbuznými § 203 § 245 7 4 3 8 

Opustenie dieťaťa § 206 § 212 2 0 2 8 

Zanedbanie povinnej výţivy § 207 § 213 3 748 3 206 542 3 808 

Týranie blízkej osoby a zverenej 

osoby 
§ 208 § 215 127 119 8 131 

 Únos § 209 - § 210 § 216 2 1 1 4 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 

mládeţe 
§ 211 § 217 1 492 599 893 1 521 

Násilie proti skupine obyvateľov a 

proti jednotlivcovi 
§ 359 § 196 18 16 2 29 

Nebezpečné vyhráţanie § 360 § 197a 1 048 1 018 30 1 339 

Opilstvo § 363 § 201a 9 9 0 9 

Výtrţníctvo § 364 § 202 1 083 1 055 28 1 916 

Kupliarstvo § 367 § 204 21 13 8 25 

Výroba detskej pornografie § 368 § 205b 5 5 0 5 

Rozširovanie detskej pornografie § 369 § 205c 5 5 0 8 

Prechovávanie detskej pornografie § 370 § 205d 3 3 0 7 

Ohováranie § 373 § 206 22 19 3 24 

SPOLU   11 522 9 732 1 790 14 251 

Zdroj: MS 2011, vyţiadané údaje + prepočty autorky 
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Odsúdení muţi za vybrané  násilné a mravnostné trestné činy spáchané voči ţenám 

a deťom v roku 2011 

Trestné činy  

 ( podľa TZ 300/2005 aj TZ 140/1961) 

Počet odsúdených (páchateľ muţ) 

poškodená osoba 
domáce násilie 

poškodená 

ţena 

poškode

ná ţena  

poškodená 

ţena  + 

dievča  

poškodené 

dieťa dievča 

poškodené 

dieťa 

chlapec 

Vraţda 16 - - 1 3 

 Zabitie 4 - - - 1 

 Usmrtenie 36 - 6 8 - 

Ublíţenie na zdraví 413 3 25 83 67 

Obchodovanie s ľuďmi 3 - - - - 

Obmedzovanie osobnej slobody 22 - 4 2 4 

Obmedzovanie slobody pohybu 1 - - - - 

Lúpeţ 101 - 1 26 1 

Vydieranie 56 - - 30 22 

Hrubý nátlak 3 - - 1 - 

Porušovanie domovej slobody 244 - 2 3 9 

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ 1 - - - - 

Znásilnenie 19 - 9 1 2 

Sexuálne násilie 11 - 5 3 - 

 Sexuálne zneuţívanie 3 - 133 7 - 

 Súloţ medzi príbuznými 1 - 1 - - 

Zanedbanie povinnej výţivy 93 2 64 58 1 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby 94 2 7 6 75 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe 2 - 75 112 - 

Krivé obvinenie - - - 1 - 

Krivá výpoveď a krivá prísaha 1 - - 1 - 

Nebezpečné vyhráţanie 554 7 19 22 312 

Opilstvo 1 - - - - 

Výtrţníctvo 65 - 5 49 1 

Hanobenie miesta posledného odpočinku 1 - - - - 

Kupliarstvo 3 - 2 1 - 

Výroba detskej pornografie - - 1 - - 

Ohováranie 9 - - - - 

SPOLU 1757 14 359 415 498 

Zdroj: MS 2011, vyţiadané údaje  

Porovnali sme počty odsúdených muţov za násilie spáchané na dospelej ţeny v jednotlivých 

rokoch. Počty odsúdených za jednotlivé TČ  podľa starého aj nového Trestného zákona sú 

síce indikatívne, vzhľadom na to, ţe sme však ţiadali vţdy rovnaký súpis TČ, moţno  

sledovať aspoň naznačený trend či variabilitu údajov. 

Z agregovaných údajov vyplýva, ţe podľa  evidencie MS SR bolo za vybrané trestné činy 

starého aj nového Trestného zákona odsúdených pribliţne 10 – 11 tisíc osôb. Muţi z toho 

tvoria   od 88% v roku 2009 aţ po 84,5% v roku 2011. Práve v ostatnom sledovanom roku 

2011 sa zvýšil podiel odsúdených ţien za predmetný súpis TČ na 16% z 12% v roku 2009.   

Počet odsúdených muţov a zároveň poškodených ţien bol rokoch 2009 a 2010 na rovnakej 

úrovni, v roku 2011  klesol  o takmer 600 takýchto muţov.  Podiel odsúdených muţov za 

NPŢ podľa vybraných trestných činov zo všetkých odsúdených muţov v danom roku tvoril 

od 25,7% v roku 2009 aţ po 18,1% v roku 2011.  
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Počet odsúdených muţov za vybrané trestné činy spáchaných na ţenách ( 2009 – 2011) 

Rok 

Počet  celkovo 

odsúdených ţien a 

muţov 

Počet odsúdených 

muţov 

Počet odsúdených 

muţov a poškodená 

ţena 

Podiel  odsúdených 

muţov za NPŢ 

z celkového počtu 

odsúdených muţov 

2009 10 352 9 112 2 340 25,7 

2010 11 465 10 050 2 338 23,3 

2011 11 522 9 732 1757 18,1 

Zdroj: MS  SR 2009 - 2011,  na základe vyţiadaných údajov  

Sledovali sme aj agregované údaje odsúdených muţov za vybrané trestné činy podľa 

poškodenej osoby – dospelej ţeny, dieťaťa podľa pohlavia  zvlášť a dokopy  na ţenách 

a deťoch.   Absolútne počty  odsúdených muţov sa v rokoch 2009  a 2010 pohybujú na 

pribliţne rovnakej úrovni, len v roku 2011 sa počty  pomerne výrazne zniţujú.   Zníţenie 

moţno vysvetliť jednak nespoľahlivosťou evidencie  vzhľadom na nepresnosť vymedzených 

kategórií, alebo ich neúplnosťou.  Zníţenie však môţe indikovať aj zvýšenie  počtu 

odsúdených ţien za predmetné TČ. Takéto údaje však neboli  súčasťou štruktúry vyţiadaných 

údajov.  

Počet odsúdených muţov  za vybrané trestné činy  spáchaných na ţenách a deťoch (2009 

– 2011) 

rok 

celkový 

počet 

odsúdených 

muţov 

Odsúdený muţ a poškodená ţena alebo dieťa 

poškodená 

ţena 

poškodené 

dieťa -  

dievča 

poškodené 

dieťa -  

chlapec 

domáce 

násilie 

ţena + 

dievča 

ţena + 

deti 

2009 9 112 2244 678 736 970 2922 3658 

2010 10 050 2340 605 622 673 2945 3567 

2011 9 732 1757 359 415 498 2116 2531 

Zdroj: MS  2009 - 2011,  na základe vyţiadaných údajov  

Podiel za násilie na ţenách a dievčatách sa pohybuje v intervale od 22% - 32%.  Ak pridáme 

aj násilie na chlapcoch, podiel sa zvyšuje  na 26% - 40% zo všetkých odsúdených muţov za 

predmetné TČ. Zvyšok do 100% tvoria  odsúdení muţi za násilie spáchané na iných 

dospelých muţoch.  

Podiel odsúdených muţov za vybrané TČ spáchané na ţenách a deťoch ( % zo všetkých 

odsúdených muţov za predmetné TČ, v %)  

rok 

celkový 

počet 

odsúdených 

muţov 

Odsúdený muţ a poškodená ţena alebo dieťa 

poškodená 

ţena 

poškodené 

dieťa -  

dievča 

poškodené 

dieťa -  

chlapec 

Poškodené 

ţena + dievča 

Poškodené 

ţena + deti 

2009 100 25,7 7,4 8,1 32,1 40,1 

2010 100 23,3 6,0 6,2 29,3 35,5 

2011 100 18,1 3,7 4,3 21,7 26,0 

Zdroj: MS  SR 2009 - 2011,  na základe vyţiadaných údajov  

V štatistickej ročenke ministerstva spravodlivosti  za rok 2011 bol prvýkrát osobitne uvedený 

aj prehľad o odsúdených za trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného 

zákona 300/2005 Z.z., ako osobitne sledovaného trestného činu. Ide o pozitívny počin, aj keď 

problematika násilia páchaného na ţenách by si zaslúţila  aj ďalšie osobitné triedenia  

a tabuľky, resp. celú kapitolu v štatistickej ročenke.  
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Počet odsúdených  v roku 2011 za TČ týranie blízkej a zverenej osoby bol celkovo 117, 

z toho 111 muţov a 6 ţien.   Na základe vyţiadaných údajov, ktoré obsahujú aj odsúdených 

podľa „starého“  Trestného zákona ( § 215), sa počet  zvýšil o ďalších 10 odsúdených ( 8 

muţov a 2 ţeny).    

Z regionálneho hľadiska najviac odsúdených  za týranie v roku 2011 bolo zo Ţilinského kraja 

( 24 osôb, všetko muţi), vo všetkých ostatných krajoch  bol počet odsúdených niţší ako 20, 

v Trnavskom kraji dokonca len 8 osôb.  Na základe počtu odsúdených za predmetný TČ 

moţno indikovať kvalitu rozhodovania súdov, práce  krajskej prokuratúry,  mimovládnych 

organizácií a ostatných inštitúcií pracujúcich v tomto regióne.  

Vzhľadom na to, ţe  pred súd sa dostávajú skutočne len veľmi dobre zdokumentované 

a podloţené prípady týrania, je prekvapením, ţe prevaţujú podmienečné tresty nad 

nepodmienečnými ( 55,5% ku 44,4%). Viac ako polovica osôb odsúdených za TČ týrania 

dostáva teda podmienku a jednou z moţností je, ţe sa vracia späť do rodiny či 

k partnerke/rovi.  Tu by bol priestor pre zachytenie  odsúdených osôb a ich zaradenie do 

programov pre násilných muţov ( ţeny), či iný spôsob preventívnych aktivít.  

Prehľad o trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby za rok 2011 podľa § 208 

Kraj 
Počet  

odsúdených 

Počet 

spáchaných 

skutkov 

TRESTY 

Nepodmienečne 

odsúdení/é 

Podmienečne 

odsúdení/é 

Peňaţný 

trest 
Iné 

BA 13 14 6 7 0 0 

TT 8 9 4 4 0 0 

TN 15 15 7 8 0 0 

NR 17 18 8 9 0 0 

ZA 24 24 8 16 0 0 

BB 13 13 9 4 0 0 

PO 16 16 6 10 0 0 

KE 11 11 4 7 0 0 

SR 117 120 52 65 0 0 

Zdroj: Štatistická ročenka  2011 MS SR 

Z hľadiska  veku ide prevaţne o staršie vekové kategórie odsúdených za týranie. Veková 

kategória 35 – 50 ročných  tvorí viac ako 57% zo všetkých odsúdených.  

Prehľad o trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby za rok 2011 podľa  pohlavia 

a veku páchateľa/ľky  

Kraj 

Pohlavie Vek páchateľa/ľky 

Muţ Ţena Mladiství 18-25 rokov 25-35 rokov 35-50 rokov 50-60 rokov 
Nad 65 

rokov 

BA 13 0 0 1 1 8 2 1 

TT 7 1 0 0 1 6 1 0 

TN 15 0 0 0 1 9 4 1 

NR 16 1 0 0 4 9 3 1 

ZA 24 0 0 0 2 16 6 0 

BB 13 0 0 1 3 5 3 1 

PO 15 1 0 0 0 9 3 4 

KE 8 3 0 0 2 5 4 0 

SR 111 6 0 2 14 67 26 8 

Zdroj: Štatistická ročenka  2011 MS SR 

Staršia veková kategória  viac ako 31-ročných odsúdených muţov za násilné činy  spáchané 

na ţenách sa potvrdila aj na základe vyţiadaných údajov z ministerstva spravodlivosti.  

Spomedzi vzdelanostných kategórií odsúdených muţov zase výrazne prevládajú muţi so 
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základným  vzdelaním, resp. vyučení muţi.  Podiel vzdelanostných kategórií však treba 

vnímať v kontexte celkovej  vzdelanostnej štruktúry muţskej populácie, ako aj 

predpokladanú  lepšiu schopnosť  a finančnú moţnosť vzdelanejších páchateľov vyuţiť 

kvalitné advokátske sluţby či  vyhnúť sa súdu úplne.  

Odsúdení muţi za násilie na ţenách podľa veku a vzdelania odsúdeného  v roku 2011 

Trestné činy 

( podľa TZ 300/2005 aj 

TZ 140/1961) 

vybrané vekové kategórie odsúdených vzdelanie 

do 

18rokov 

od 19 do 

30 rokov 

od 31 do 

60 rokov 

nad 60 

rokov 

neukon. 

základné 

základné, 

vyučený 

stredoškolské, 

stredoškolské 

s maturitou 

VŠ 

Vraţda 1 6 8 1 - 11 5 - 

 Zabitie - - 3 1 1 2 1 - 

 Usmrtenie - 10 23 3 - 11 21 4 

Ublíţenie na zdraví 3 123 256 31 8 206 160 39 

Obchodovanie s ľuďmi - - 3 - - 3 - - 

Obmedzovanie osobnej 

slobody - 11 11 - 2 16 4 - 

Obmedzovanie slobody 

pohybu - - 1 - - 1 - - 

Lúpeţ 9 63 29 - 7 73 21 - 

Vydieranie 1 11 44 - 3 30 22 1 

Hrubý nátlak - 1 2 - - 1 2 - 

Porušovanie slobody 

zdruţovania a zhrom. - - - - 2 - - - 

Porušovanie domovej 

slobody 27 93 120 4 35 156 50 1 

Porušovanie tajomstva 

prepravovaných správ 1 - - - - 1 - - 

Znásilnenie 1 6 12 - 1 10 7 1 

Sexuálne násilie - 5 4 1 - 9 1 - 

 Sexuálne zneuţívanie - 1 - 2 - 2 1 - 

 Súloţ medzi príbuznými - 1 - - - 1 - - 

Zanedbanie povinnej 

výţivy - 14 76 3 1 63 26 3 

Týranie blízkej osoby a 

zverenej osoby - 3 83 8 - 55 35 4 

 Ohrozovanie mravnej 

výchovy mládeţe - - 2 - - 2 - - 

Krivá výpoveď a krivá 

prísaha - - - 1 - - 1 - 

Nebezpečné vyhráţanie 4 80 422 47 13 365 168 7 

Šírenie poplašnej správy - - - - - - - - 

Opilstvo - - 1 - - - 1 - 

Výtrţníctvo 1 30 33 1 3 34 26 2 

Hanobenie miesta 

posledného odpočinku 1 - - - 1 - - - 

Kupliarstvo - - 2 1 - 3 - - 

Ohováranie 1 1 6 1 - 4 5 - 

SPOLU 50 459 1141 100 77 1059 557 62 

Zdroj: MS 2011, vyţiadané údaje  

Evidenčný systém  ministerstva spravodlivosti umoţňuje sledovať aj vybrané druhy dôvodov 

spáchania trestného činu. Vyţiadali sme si sledovanie podľa troch najčastejších. Väčšina 

dôvodov  násilia na ţenách je prisudzovaná vplyvu prostredia a negatívnym povahovým 

vlastnostiam. Ide o veľmi širokú kategóriu s neznámym vymedzením a označovanie tohto 

osobitného dôvodu zrejme závisí od subjektívneho posúdenia osoby vypĺňajúcej predmetný 

formulár, alebo od samotnej sudkyne či sudcu v predmetnom súdnom konaní.  
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Počet odsúdených muţov za násilie páchané na ţenách podľa osobitného dôvodu 

spáchania trestného činu v roku 2011 

Trestné činy 

( podľa TZ 300/2005 aj TZ 

140/1961) 

 

vybrané druhy osobitného dôvodu spáchania trestného činu 

 osobná nenávisť , 

odplata , pomsta 

sexuálne dôvody 

(pohlavná zvrátenosť) 

vplyv prostredia , negatívne 

povahové vlastnosti 

Vraţda 6 1 8 

 Zabitie 1 - 3 

 Usmrtenie - - 24 

Nedovolené prerušenie tehotenstva - - 306 

Ublíţenie na zdraví 35 - 8 

Obchodovanie s ľuďmi - - 1 

Obmedzovanie osobnej slobody 3 5 11 

Lúpeţ - 1 44 

Vydieranie 6 - 43 

Hrubý nátlak - - 1 

Porušovanie domovej slobody 4 - 142 

Porušovanie tajomstva 

prepravovaných správ - - 1 

Znásilnenie 2 5 9 

Sexuálne násilie 1 3 5 

 Sexuálne zneuţívanie - 2 1 

Zanedbanie povinnej výţivy - - 58 

Týranie blízkej osoby a zverenej 

osoby 12 1 69 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 

mládeţe - - 2 

Krivá výpoveď a krivá prísaha - - 1 

Nebezpečné vyhráţanie 69 - 430 

Opilstvo - - 1 

Výtrţníctvo 6 4 49 

Hanobenie miesta posledného 

odpočinku - - 1 

Kupliarstvo - 1 2 

Ohováranie 2 - 3 

Zdroj: MS 2011, vyţiadané údaje  

2.3.3. VPLYV OMAMNÝCH LÁTOK A OCHRANNÉ OPATRENIA V PRÍPADOCH  

NPŢ 

Indikatívne bolo za  vybrané trestné činy násilia páchaného na ţenách odsúdených v roku 

2011 celkovo 1 757 muţov, pričom vplyv alkoholu bol zaznamenaný  „ iba“ u 437 muţov 

a vplyv drog u 2 muţov. Dve tretiny odsúdených muţov  spáchali násilný trestný čin voči 

ţene  triezvi, pod vplyvom alkoholu či drog bolo len 25% odsúdených muţov za NPŢ.  

Ku zníţeniu trestnej sadzby  došlo u 93 muţov, pričom zníţenie nemoţno vzťahovať iba na 

vplyv alkoholu.  Protialkoholické liečenie bolo nariadené 165 odsúdených ( 38% z tých, 

u ktorých bol zistený vplyv alkoholu), psychiatrické 25 násilným muţom.  

Vplyv omamných látok a ochranné liečenie u odsúdených muţov za NPŢ v roku 2011 

Trestné činy 

( podľa TZ 300/2005 aj 

TZ 140/1961) 

 

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 3 - 1 4 - 1 - 
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 Zabitie 1 - - - - - - 

 Usmrtenie 3 - 1 - - - - 

Ublíţenie na zdraví 60 - 17 17 3 1 - 

Obmedz. osob. slobody 4 - 1 1 1 - - 

Lúpeţ 12 - 12 3 1 9 - 

Vydieranie 15 - 15 8 2 1 - 

Poruš. domovej slobody 32 - 11 11 6 - - 

Znásilnenie 2 - 5 1 1 - 1 

Sexuálne násilie 4 - 2 1 2 - 2 

Týranie blízkej osoby a 

zverenej osoby 47 1 10 17 5 - - 

Nebezpečné vyhráţanie 244 1 17 101 3 7 - 

Opilstvo 1 - - - - - - 

Výtrţníctvo 9 - 1 1 - - 2 

SPOLU 437 2 93 165 25 19 5 

Zdroj: MS 2011, vyţiadané údaje  

Porovnali sme vývoj  týchto parametrov za sledované obdobie 2009 – 2011. Zdôrazňujeme, 

ţe počty muţov sú indikatívne vzhľadom na pomerne vysokú nespoľahlivosť údajov, celkový  

trend však moţno na základe daných údajov vysledovať.  

Počet odsúdených muţov za NPŢ  pod vplyvom omamných látok v absolútnych číslach  klesá 

kaţdým rokom pribliţne o 100. Podiel z celkového počtu muţov odsúdených za NPŢ 

v danom roku  tvoria muţi konajúci pod vplyvom alkoholu  30,% v roku 2009, v roku 2010  

to bolo  uţ len 23% a v roku 2011 25%.  Moţno konštatovať, ţe  2/3  odsúdených muţov za 

násilie na ţenách  nekoná tak  pod vplyvom alkoholu.  Na druhej strane však v priebehu rokov 

sa mierne zvýšil počet odsúdených muţov za NPŢ, u ktorých došlo k zníţeniu trestnej sadzby.  

Vývoj vplyvu omamných látok a nariadené vybrané ochranné opatrenia odsúdených 

muţov za NPŢ v rokoch 2009 - 2011 

Rok  
Vplyv 

alkoholu 

Vplyv 

drog 

Zníţenie 

trestnej 

sadzby 

Protialkoholické Psychiatrické Protitoxikomanické sexuologické 

2009 662 14 63 227 29 19 6 

2010 532 7 92 228 32 40 8 

2011 437 2 93 165 25 19 5 

Zdroj: MS  2009 - 2011, vyţiadané údaje  

Porovnali sme podiely  odsúdených muţov s nariadeným protialkoholickým liečením 

s počtom muţov , u ktorých bol zaznamenaný vplyv alkoholu v danom roku.   V roku 2009 to 

bolo 34,3%, v roku 2010  uţ 42,9, v roku 2011  došlo k poklesu na 38%. 

 

2.3.4. ODSÚDENÍ ZA NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŢENÁCH PODĽA DRUHU TRESTOV  

Podľa vyţiadaných údajov z MS SR sme získali prehľad o druhu trestov odsúdených muţov 

za násilné a mravnostné trestné činy spáchané na ţenách.  Aj tu, podobne ako pri týraní ) 

podľa § 208) prevaţujú výrazne podmienečné tresty nad nepodmienečnými. Aj keď je počet 

trestov za jednotlivé paragrafy  iba indikatívny, vzhľadom na rovnaký súpis vybraných TČ 

moţno porovnať podiel  sledovaných  druhov trestov   odsúdených muţov za NPŢ v priebehu 

rokov.  

 



51 

 

Odsúdení muţi za násilie spáchané na ţenách podľa  vybraných druhov trestu v roku 

2011. 

Trestné činy 

( podľa TZ 300/2005 aj TZ 

140/1961) 

Počet odsúdených (páchateľ muţ) 

poškodená ţena  
počet odsúdených 

v minulosti uţ 

trestaných 

vybrane druhy trestov 

nepodmienečný  podmienečný  peňaţný  
upustené od 

potrestania 

Úkladná vraţda - - - - 1 

Vraţda 16 - - - 14 

 Zabitie 3 1 - - 6 

 Usmrtenie 9 26 - - 15 

Ublíţenie na zdraví 34 258 71 1 338 

Obchodovanie s ľuďmi - 3 - - 2 

Obmedzovanie osob. slobody 5 16 1 - 14 

Obmedzovanie slob. pohybu - 1 - - - 

Vydieračský únos - - - - 1 

Lúpeţ 52 49 - - 161 

Vydieranie 19 35 2 - 63 

Hrubý nátlak 2 1 - - 3 

Porušovanie dom.j slobody 70 141 8 6 320 

Poruš. taj. preprav. správ 1 - - - - 

Znásilnenie 13 6 - - 13 

Sexuálne násilie 7 3 - - 6 

 Sexuálne zneuţívanie 1 2 - - 31 

 Súloţ medzi príbuznými 1 - - - 1 

Zanedbanie povinnej výţivy 17 76 - - 1108 

Týranie blízkej osoby a zverenej 

osoby 40 54 - - 27 

 Ohroz.  mrav. vých.mládeţe - 2 - - 288 

Krivé obvinenie - - - - 11 

Krivá výpoveď a krivá prísaha - - - - 15 

Násilie proti skup. obyv. a proti 

jednotlivcovi - - - - 6 

Nebezpečné vyhráţanie 174 323 24 6 404 

Šírenie poplašnej správy - - - - 9 

Opilstvo - - 1 - 4 

Výtrţníctvo 8 39 12 1 247 

Hanobenie miesta posl. odpočinku - - 1 - 2 

Kupliarstvo 1 1 - - 4 

Výroba detskej pornografie - - - - 1 

Prechovávanie detskej pornografie - - - - 1 

Ohováranie 1 6 1 1 3 

SPOLU 474 1043 121 15 3119 

Zdroj: MS 2011, vyţiadané údaje  

Aj keď je počet trestov za jednotlivé paragrafy  iba indikatívny, vzhľadom na rovnaký súpis 

vybraných TČ moţno porovnať podiel  sledovaných  druhov trestov   odsúdených muţov za 

NPŢ v priebehu rokov.  

Porovnanie vybraných druhov trestov odsúdených muţov za NPŢ v roku 2009  -  2011 

Vybrané druhy trestov 
2009 2010 2011 

Počet Podiel  v % Počet Podiel v %  Počet Podiel v % 

Nepodmienečný 637 26,1 632 28,2 474 28,7 

Podmienečný 1681 68,9 1469 65,6 1043 63,1 

Peňaţný 103 4,2 121 5,4 121 7,3 

Upustenie od potrestania  20 0,8 17 0,8 15 0,9 

SPOLU 2 441 100 2 239 100 1 653 100 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR 
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V sledovanom období  nepodmienečné tresty tvoria   stále viac ako 60%, pričom ich podiel 

však v priebehu rokov klesá   mierne sa  zvyšuje podiel  nepodmienečných trestov z 26,1% 

v roku 2009 na 28,7% v roku 2011. Zvyšovanie podielu nepodmienečných trestov môţe 

súvisieť aj s opakovanými, recidivujúcimi páchateľmi, resp. s počtom  odsúdených  

v minulosti uţ trestaných.  

 

Zdroj: na základe vyţiadaných údajov MS SR 

Na  druh a  dĺţku udeľovaných trestov za NPŢ môţe vplývať aj celková situácia v oblasti 

väzenstva.  Na  Slovensku na 100 tis. obyvateľov pripadalo 203 väzňov a väzenkýň, čo je 

spomedzi európskych krajín jeden z najvyšších podielov väzenskej populácie na   stotisíc 

obyvateľov.
32

 Celkovo  bolo k 30. 5. 2012 uväznených  11 086  ľudí. Z toho  odsúdené ţeny 

tvorili  6,1%  (k 31.12. 2011).   Väzenská populácia pritom  stále rastie, pričom kapacita 

väzníc  uţ dlhšie nestačí. V roku 2012  sme mali na Slovensku celkovo 18 väzníc s oficiálnou 

kapacitou  10 798 miest, ktorej obsadenosť je  102,7% ( 30. 5. 2012).   Pritom na výkon trestu 

odňatia slobody čaká pribliţne 2 000 odsúdených.  

Väzenská populácia na Slovensku ( abs. počty, na 100 tis.) 

Rok 
Počet väzňov a 

väzenkýň 

Počet  väzňov/kýň na 

100 tis. obyvateľov 

1992   6 610   124 

1995  7 899  147 

1998  6 628 123 

2001 7 433 138 

2004 9 422 175 

2007 7 986 148 

2010 10 031 184 

2012 ( k 30.5)  10 789 203 

Zdroj: International Centre for Prison Studies 

Ku zvyšovaniu väzenskej populácie prispeli aj rekodifikácie  Trestného zákona a Trestného 

poriadku v roku 2006 ( pritvrdenie niektorých trestov, napríklad kde bol trest v rozmedzí 

napríklad dva aţ osem rokov, sa zmenila hranica na päť rokov), ale aj   zvýšením asperačnej 

                                                 
32 International Centre for Prison Studies ( ICPS); dostupné na: 

http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=163  
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Vývoj podielu   vybraných druhov trestov  odsúdených muţov 

za  NPŢ v rokoch 2009 - 2011 ( v %) 

Upustenie od potrestania Peňaţný Nepodmienečný Podmienečný

http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=163
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hranice, t. j. kde sa ukladal úhrnný a súhrnný trest na úrovni 2 rokov bolo moţné   udeliť  

podmienečný odklad, teraz sa hranica zvýšila na  viac ako  6 rokov.
33

 

V súvislosti s preplnenými väznicami sa teda stále viac uvaţuje o alternatívnych trestoch pre 

odsúdených s niţšou trestnou sadzbou. Diskusia  sa zatiaľ zastavila na aplikačnej rovine 

alternatívnych trestov, ktorá si vyţaduje taktieţ  vstupné náklady a náklady na  kontrolu.  

Napríklad predbeţné náklady na monitoring jedného väzňa s elektronickým náramkom 

vychádzajú  6,6 eura  na deň.
34

  Denné náklady na jedného väzňa v Slovenskej republike 

predstavujú 36 eur, ročne teda viac ako 13 tis. eur.  

Pre ktoré typy odsúdených by boli vhodné alternatívne tresty zatiaľ nebolo presne 

vyšpecifikované. V prípadoch NPŢ by  zavádzanie alternatívnych trestov – elektronického 

náramku malo byť nevyhnutne  prediskutované s odborníčkami a odborníkmi na rodovo-

podmienené násilie.  V prípadoch, keď súčasťou NPŢ bolo aj nebezpečné prenasledovanie, 

sledovanie ţeny a detí  partnerom a vyhráţanie, ktorým nedokázala polícia zamedziť, je 

zavedenie alternatívneho trestu viac neţ otázke.  Na druhej strane sú však známe systémy, 

keď moţnosť signalizačného zariadenia majú práve ohrozené obete a môţu v prípade potreby 

okamţite privolať „svojho“ policajta/ku  či iného povereného  špecialistu/tku na ochranu. 

2.3.5. ĽUDSKÉ ZDROJE  A  VZDELÁVANIE  V  OBLASTI NPŢ  

Špecializácia trestnej agendy na násilie páchané na ţenách či domáce násilie nie je 

v rámci slovenského súdnictva ani etablovaná, ani diskutovaná.  Pritom špecializované súdy 

by mali  zavedené aj v dôsledku ratifikovania Dohovoru ( prever). Navyše sa spochybňujú uţ 

aj  zavedené špecializácie.  

Od septembra 2011 boli na súdoch zriadené tzv. rodinné súdy. Špecializácia by mohla 

teoreticky napomôcť aj  efektívnejšiemu riešeniu prípadov  násilia páchaného na ţenách, 

ktoré sa dostanú pred súd v civilnoprávnych konaniach ( napríklad urýchlenie rozvodu, 

vyporiadania majetku v prípadoch násilia). Špecializáciu zaviedla po ôsmych rokoch diskusie 

ministerka spravodlivosti Lucia Ţitňanská (novela rezortnej vyhlášky Spravovacieho a 

kancelárskeho poriadku pre súdy).  Mali pod ňu spadať všetky spory, ktoré sa rozhodujú 

podľa zákona o rodine. V novej agende boli zlúčené všetky prípady poručníckej a rozvodovej 

agendy. Cieľom bolo skvalitniť rozhodovanie súdov aj vzhľadom na potrebu špecializovať sa  

na agendu, ktorá si vyţaduje  nielen právnu, ale  aj znalosti z forenznej psychológie,  

sociológie,  teórie riešenia konfliktov a pod.  Pod rodinné súdy spadali najmä: 

 návrh na rozvod manţelstva a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manţelov a roz-

vedených manţelov   

 návrh na určenie alebo zapretie otcovstva  

  návrh matky na úhradu nákladov spojených s ťarchavosťou, pôrodom, zakúpením vý-

bavičky i o narodení dieťaťa 

  návrh na určenie, zmenu alebo zrušenie vyţivovacej povinnosti voči plnoletým oso-

bám  

Podľa informácií získaných z 34 okresných súdov a z krajských súdov bola špecializácia  ro-

dinných sudcov po novelizácii Spravovacieho a kancelárskeho poriadku zriadená na pribliţne 

                                                 
33 Právnik O. Mularčík vo vyjadrení pre denník Pravda: pravy.pravda.sk/mame-vela-vaznov-kapacita-vaznic-nestaci-ff3-

/sk_domace.asp?c=A120827_102612_sk_domace_p70  
34 Pilotný projekt  pouţívania elektronických náramkov v ČR.  Vstupná investícia  elektronických náramkov pre 25 väzňov 

boli 25 tisíc. eur.  



54 

 

70 % súdoch, na týchto súdoch vybavuje rodinnú agendu cca 120 sudcov a sudkýň.
35

 Zatiaľ 

špecializáciu akceptuje asi 70% okresných súdov na území SR. Na krajskom súde Bratislava , 

Prešov a Košice pôsobia špecializované rodinné senáty, Banská Bystrica o špecializácii uva-

ţuje, Krajský súd Trnava a Trenčín špecializované senáty nemajú, o krajskom súde Ţilina nie 

sú informácie dostupné. Na súdoch , ktoré špecializáciu rodinných sudcov akceptujú je moţné 

konštatovať zrýchlenie najmä rozvodových konaní. Napríklad – na okresnom súde v Pezinku 

sa prvé pojednávanie o rozvod manţelstva vytýčilo pred zavedením špecializácie do šiestich 

mesiacov od podania návrhu , v súčasnosti je to najneskôr do dvoch mesiacov.
36

 

V nadväznosti na vznik špecializovaných rodinných sudcov bola zaloţená Asociácia rodin-

ných sudcov ( ako občianske zdruţenie). Asociácia rodinných sudcov (ďalej ARS ) je stavov-

skou organizáciou sudcov, ktorá zdruţuje sudcov vybavujúcich agendu P, teda agendu týkajú-

cu sa rodinného práva. Čestnými členmi asociácie sú osobnosti spoločenského a kultúrneho 

ţivota, ktoré sa významnou mierou podieľajú na koncepcii rodinnej politiky Slovenskej re-

publiky, ochrane rodiny ako takej a propagácii myšlienky rodinného a manţelského ţivota.
37

 

V roku 2012 malo nasledovať intenzívne vzdelávanie  sudcov a sudkýň vo všetkých 

relevantných problematikách prostredníctvom Justičnej Akadémie.  

V októbri 2012 ministerstva spravodlivosti malo zámer obmedziť  samostatnú agendu 

rodinných súdov. Do rodinných súdov majú byť zaraďované len veci týkajúce sa maloletých 

detí a opatrovníctva. Právne spory týkajúce sa plnoletých účastníkov konania, v ktorých sa 

aplikuje zákon o rodine, sa budú riešiť v občianskoprávnych sporoch. Dôvodom malo byť, ţe 

vyčlenenie najmenej dvoch sudcov/kýň na rodinnú agendu spôsobuje problémy menším 

okresným súdom, kde je sudcov/kýň nedostatok.
38

 Proti tomuto zámeru sa postavil Výbor pre 

deti a mládeţ pri Rade vlády pre ochranu ľudských práv a samotný minister práce, sociálnych 

vecí a rodiny, ktoré vzhľadom na situáciu  v ochrane detí pred násilím a stále sa rozširujúcou 

agendou sociálnoprávnej ochrany detí sa výrazne postavili proti zrušeniu či zúţeniu agendy 

rodinných súdov. Nateraz teda rodinné súdy zostávajú. Zrušenie špecializácie  by bolo 

krokom späť a indikovalo by pochybnosti o zefektívni  riešenia prípadov NPŢ. Pritom ako 

ukazujú váţne pochybenia práve zo strany súdov v  niektorých prípadoch vráţd ţien 

v ostatnom období, aj táto agenda si zasluhuje osobitné vzdelávanie a kontinuálne dopĺňanie 

multidisciplinárnych poznatkov o tejto problematike.  

Na zvýznamňovanie agendy násilia páchaného na ţenách  a zavádzanie efektívnejších 

mechanizmov súdenia a trestania NPŢ môţe vplývať aj  rodová rovnosť samotného 

systému súdnictva.  Rodovú rovnosť v inštitúcii súdnictva sme sledovali na  priemerných 

hrubých mzdách podľa pohlavia a rodovej skladbe sudcov a sudkýň na rôznych úrovniach 

súdov, ako aj v trestne ja inej agende.  

 Napriek oficiálnej ţiadosti o poskytnutie údajov o priemernej hrubej  mesačnej mzde sudcov 

podľa pohlavia v roku 2011 sme predmetné údaje nezískali.  Z odpovede citujeme:  

„Plat sudcov ovplyvňuje súd, na ktorom pôsobia a dĺžka praxe, nie pohlavie.“
39

 

                                                 
35 P. Rajňák, 2012,  Rodinné súdy, http://www.pravnelisty.sk/clanky/a140-rodinne-sudy ; Autor je predsedom ARS – 

asociácie rodinných súdov. 
36 tamtieţ 
37 Tamţieţ.  
38 http://spravy.pravda.sk/borec-s-rusenim-rodinnych-sudcov-narazil-na-richtera-pcs-

/sk_domace.asp?c=A121014_132657_sk_domace_p70#ixzz29LMmcNvG 
39 Na tento výrok sme reagovali  vysvetlením vzťahu medzi dĺţkou praxe a rodovo stereotypne prisudzovanými 

rodičovskými povinnosťami ţien ( aj sudkýň), ako aj inými rodovými aspektmi rodovým príjmových rozdielov. Na našu 

opätovnú ţiadosť  reagovalo MS SR konzultáciou  a ubezpečením, ţe predpisy o platoch  sudcov  a ďalších príplatkoch sú 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a140-rodinne-sudy
http://spravy.pravda.sk/borec-s-rusenim-rodinnych-sudcov-narazil-na-richtera-pcs-/sk_domace.asp?c=A121014_132657_sk_domace_p70#ixzz29LMmcNvG
http://spravy.pravda.sk/borec-s-rusenim-rodinnych-sudcov-narazil-na-richtera-pcs-/sk_domace.asp?c=A121014_132657_sk_domace_p70#ixzz29LMmcNvG
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Poskytnutý bol  podrobný mechanizmu výpočtu základného platu sudcov odvíjajúci sa od 

priemerného  platu poslanca, resp. priemernej nominálnej mzdy  zamestnanca v hospodárstve, 

ktorý k 31.12. 2011 predstavoval sumu 2 307 eur. Pritom ţiadosť sa vzťahovala na mzdy a nie  

na plat, do ktorých sa započítavajú minimálne aj odmeny, príplatky, resp. iné pohyblivé 

a osobné príplatky. Pritom medializované  údaje hovoria plate sudcu 3 432 eur  mesačne 

v roku 2012 a dokonca plánovanom zvýšení, napriek zmrazeniu či dokonca kráteniu 

mzdových prostriedkov ostatným ústavným činiteľom, na  3 3660 eur  v roku 2013.
40

  

Pre nedostupnosť údajov  citujeme  časť o mzdových nárokoch pre sudcov zo správy 

o Ekonomickom a personálnom zabezpečení činností súdnictva (...):  „V schválenom rozpočte 

na rok 2011 boli mzdové prostriedky pre sudcov zníţené o 10 % a pre štátnych zamestnancov 

a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 5,36 % (program 08P Financovanie 

systému súdnictva). Na ministerstve - ústrednom orgáne (program 08R Tvorba 

a implementácia politík) boli mzdové prostriedky pre štátnych zamestnancov a zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme zníţené o 10 %. Rozpočtovými opatreniami 

Ministerstva financií SR bol schválený rozpočet mzdových prostriedkov upravený na sumu 

85 169 777 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 3 375 982 eur. Limit 

výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol 

zvýšený o 1 350 500 eur v súvislosti so zabezpečením platov sudcov v nadväznosti na 

uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011, 

ktorým boli od 26. júla 2011 zvýšené platy sudcov o 12,04 %. V zmysle zákona č. 498/2010 

Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme v roku 2011 neboli zvyšované. V hodnotenom období 

čerpanie rozpočtových prostriedkov u sudcov (46 793 723 eur) predstavovalo 54,9 % 

z celkového objemu mzdových prostriedkov.
41

 

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2011 

bol stanovený na 6 203 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 332 miest.  Podľa stavu k 

31. decembru 2011 celkový evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách) civilnej 

časti kapitoly ministerstva predstavoval celkom 5 847 zamestnancov, z toho ministerstvo – 

ústredný orgán 259 zamestnancov. Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 

civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2011 predstavoval celkom 

5 820,6 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 256,5 zamestnancov.
42

 

Čo sa týka rodovej sklady sudcov a sudkýň, moţno konštatovať, ţe sudcovský status 

je mierne prefeminizovaný, keď sudkyne celkovo na všetkých druhoch súdov tvoria viac 

ako 63 %.  Čim vyššia úroveň súdu, tým počet sudkýň klesá, hoci  skladba zostáva pomerne 

vyváţená.  Na najvyššej úrovni -  Ústavnom súde SR  podiel sudkýň klesá na 23%.  

 

 

                                                                                                                                                         
objektívne a k platovej diskriminácií na základe rodu/pohlavia  nemôţe dochádzať. Rozhodujúca je dĺţka praxe ( kam sa 

započítava aj materská aj rodičovská dovolenka) a stupeň súdu. Predmetné priemerné údaje o hrubej mzde sudcov a sudkýň 

by boli bezpredmetné, lebo by neboli očistené od relevantného faktora dĺţky praxe a stupňa súdu.  Na odmeny sudcovia 

a sudkyne nemajú nárok. Presne vymedzené sú aj príplatky za riadenie, resp. predsedníctvo či podpredsedníctvo na súdoch 

a pod.   
40 Vavrová, V: Na zvýšenie platov sudcov vláda peniaze našla, Pravda 20. Septembra 2012, http://spravy.pravda.sk/na-

zvysenie-platov-sudcov-vlada-peniaze-nasla-fox-/sk_domace.asp?c=A120920_111824_sk_domace_p09  

 
41 41 Ekonomické a personálne zabezpečenie činností súdnictva, ostatných organizácií a Ministerstva spravodlivosti SR - 

ústredného orgánu za rok 2011; http://www.justice.gov.sk/stat/roc/12/A/A_2011.rtf 
42 Tamtieţ. 

http://spravy.pravda.sk/na-zvysenie-platov-sudcov-vlada-peniaze-nasla-fox-/sk_domace.asp?c=A120920_111824_sk_domace_p09
http://spravy.pravda.sk/na-zvysenie-platov-sudcov-vlada-peniaze-nasla-fox-/sk_domace.asp?c=A120920_111824_sk_domace_p09
http://www.justice.gov.sk/stat/roc/12/A/A_2011.rtf
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Počet sudcov a sudkýň k 31. decembru 2011 ( skutočný počet)                   

Druh súdu muţi ţeny %  ţien 

Krajské a okresné súdy 449 814 64,4 

Špecializovaný súd  11 2 15,4 

Najvyšší súd 42 45 51,7 

Ústavný súd  10 3 23,0 

Celkom súdy SR  502 861 63,2 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, vyţiadané údaje  

Ak sa však pozrieme detailnejšie na skladbu sudcov a sudkýň podľa zamerania na 

trestnú agendu, t. j. agendu, do ktorej spadá aj   trestanie za trestné činy násilia páchaného na 

ţenách, dostávame iný obraz. Celkovo len pribliţne 23%  zo všetkých sudov a sudkýň sa 

venuje primárne trestnej agende. Zo všetkých takýchto sudcov je však iba 97  sudkýň, 

čo predstavuje 31,6%. Na krajských a okresných súdoch  podiel sudkýň tvorí 34%, pričom 

v rámci územia  rodová skladba značne variuje od 12,5% sudkýň v Banskej bystrici aţ po 

53,3% v Nitre. Pritom priama súvislosť medzi počtom odsúdených  či druhom trestu za TČ 

násilia páchaného na ţenách   a pohlavím sudcu  nie je známa. Prekvapuje však celkovo nízky 

počet  trestných sudkýň v slovenskom súdnictve. 

Počet sudcov a sudkýň  k 31. 12. 2011 v oblasti trestného práva ( skutočný počet)  

súd 

počet sudcov, ktorí 

vybavovali trestnú 

agendu                                     

ako hlavnú  

z toho: 

muţov ţien %  ţien 

Obvod KS v Bratislave  37 24 13 35,1 

Obvod KS v Trnave  28 16 12 42,9 

Obvod KS v Trenčíne 24 17 7 29,2 

Obvod KS v Nitre 30 14 16 53,3 

Obvod KS v Ţiline 38 18 20 52,6 

Obvod KS v Banskej Bystrici 32 28 4 12,5 

Obvod KS v Košiciach 46 34 12 26,1 

Obvod KS v Prešove 39 30 9 23,1 

KS a OS spolu 274 181 93 33,9 

Špecializovaný trestný súd  13 11 2 15,4 

S p o l u 287 192 95 33,1 

Najvyšší súd SR 20 18 2 10,0 

Celkom v SR 307 210 97 31,6 

Zdroj: Ministerstvo  spravodlivosti SR, vyţiadané údaje   

Na základe vyţiadaných informácií o vzdelávaní v oblasti násilia páchaného na 

ţenách, resp. domácom násilie nám boli poskytnuté nasledovné informácie:  

„Vzdelávanie sudcov  zabezpečuje, organizuje a vykonáva v zmysle § 3 ods. 1 zákona  

č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Justičná 

akadémia Slovenskej republiky. V súlade s prijatými vládnymi úlohami a medzinárodnými 

zmluvami katedra verejného práva Justičnej akadémie SR kaţdoročne zaraďuje školenie  
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pre sudcov v tejto oblasti do študijného plánu. V roku 2011 sa uskutočnili v zmysle 

schváleného študijného plánu na rok 2011 tieto dvojdňové podujatia: 

a) Seminár pre sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov a právnych  

čakateľov prokuratúry na tému „Trestná zodpovednosť mladistvých, niektoré 

trestné činy proti mladistvým“, ktorý sa uskutočnil v termíne 

26. – 27. septembra 2011 v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR 

v Omšení.  Zúčastnilo sa ho 54 účastníkov z toho 2 sudcovia – ţeny. 

b) Seminár pre sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov a právnych  

čakateľov prokuratúry na tému „Obete domáceho násilia, ich ochrana  

s dôrazom na násilie páchané na ţenách“, ktorý sa uskutočnil v termíne   

14. – 15. novembra 2011 v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR 

v Omšení.  Zúčastnilo sa ho 36 účastníkov z toho 2 sudcovia – muţi.  

Dvojdňový seminár predstavuje 10 hodín vzdelávania.“ 

 

2.4. ZDRAVOTNÍCTVO  

V oblasti zdravotníctva a jeho  rezortného štatistického výkazníctva ( NCZI) bol v roku 

2009 zavedený  nový modul  ( 3230), indikujúci vyšetrené  či hospitalizované ţeny 

s indikátormi fyzického a psychického  násilia. Spravodajské jednotky (  rôzne druhy 

ambulancií) mali postupovať podľa Odborného usmernenia MZ SR o postupe 

zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ţene  s podozrením 

na ohrozenie násilím  ( PON) a evidovať počet ţien vykazujúcich  zdravotné symptómy 

v dôsledku na nich páchaného násilia. Uvádzame ( predbeţné) údaje  za rok 2011  

a následne aj porovnanie všetkých troch rokov zberu údajov.  

2.4.1. ŢENY S PON VYŠETRENÉ VŠEOBECNÝMI AMBULANCIAMI  

V roku 2011 bolo vo všeobecných ambulanciách vyšetrených 3 424 ţien s podozrením na 

ohrozenie násilím. Z toho 1 958 vykazovalo fyzické indikátory 836 psychické  a 630 aj 

fyzické aj psychické symptómy v dôsledku  násilia. Podľa územného členenia výrazne najviac 

bolo takýchto ţien vyšetrených v Bratislavskom kraji (  celkovo 1 167).
43

 

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených vo všeobecných 

ambulanciách v roku 2011 

Vyšetrené osoby s podozrením na 

ohrozenie násilím) 

Počet ţien s 

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Bratislavský kraj 939 151 77 1167 

Trnavský kraj 75 53 42 170 

Trenčiansky kraj 115 105 109 329 

Nitriansky kraj 116 104 53 273 

Ţilinský kraj 108 103 88 299 

Banskobystrický kraj 80 88 75 243 

Prešovský kraj 203 119 93 415 

                                                 
43 Tento počet sa výrazne odlišuje od ostatných krajov. Spôsobujte to najmä počet ţien s PON s fyzickými indikátormi ( 936). 

Takýto počet je však podozrivý a bude podrobený ďalšej analýze.  
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Košický kraj 322 113 93 528 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  1958 836 630 3424 

Poznámka: vykazujú len ambulancie s odbornosťou všeobecné lekárstvo, LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre 

dospelých - ambulantná, LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - výjazdová 

Zdroj:  Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročný výkaz a (MZ SR) 1-01 o činnosti ambulancie za rok 2011 +  

prepočty autorky 

2.4.2. ŢENY S  PON VYŠETRENÉ V  PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH  

V roku 2011 bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených celkovo  1 521 ţien 

s podozrením na ohrozenie násilím, z toho najviac v Prešovskom a Košickom kraji. Počet ţien 

však v rámci krajov však výrazne variuje od 17 v Banskobystrickom kraji aţ po 376 

v Košickom kraji.  

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených v psychiatrických 

ambulanciách v roku 2011 

Vyšetrené osoby s podozrením na 

ohrozenie násilím) 

Počet ţien s 

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Bratislavský kraj 2 80 18 100 

Trnavský kraj 35 136 96 267 

Trenčiansky kraj 0 47 0 47 

Nitriansky kraj 177 32 21 230 

Ţilinský kraj 11 134 23 168 

Banskobystrický kraj 0 17 0 17 

Prešovský kraj 19 118 179 316 

Košický kraj 0 91 285 376 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  244 655 622 1521 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR)  4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2010 +  

prepočty autorky 

Podľa diagnózy, ktorá bola vyšetreným ţenám s PON identifikovaná bolo jednoznačne 

najviac ţien s poruchami psychiky a správania zapríčinené uţitím alkoholu ( 627). Na druhom 

mieste to boli depresie  ( 351 ţien) a adaptačné poruchy  ( 249 ţien). 

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených v psychiatrických 

ambulanciách v roku 2011 podľa diagnózy 

územie SR  

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* 01 244 655 622 1521 

z toho 

Akútna reakcia na stres ( F43.0) 02 5 129 51 185 

Posttraumatická stresová porucha (F43.1) 03 7 91 54 152 

Adaptačné poruchy (F43.2) 04 20 163 66 249 
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Poruchy psychiky a správania zapríčinené 

uţitím alkoholu - syndróm závislosti (F10.2) 
05 156 101 370 627 

Depresia s/bez suicidálnymi tendenciami 

( F32, F33) 
06 53 194 104 351 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR)  4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2010 +  

prepočty autorky 

 

2.4.3. ŢENY S PON VYŠETRENÉ V  GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH  

V gynekologických ambulanciách bolo v roku 2011 celkovo vyšetrených 183 ţien 

s podozrením na ohrozenie násilím, z toho najviac s fyzickými indikátormi ( 105 ţien).  Podľa 

diagnózy či zdravotných problémov identifikovaných pri vyšetrení ţien s PON išlo o 35 

prípadov s problémami v tehotenstve v dôsledku násilia a o jednej spontánny potrat.  

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických 

ambulanciách v roku 2011  

územie Slovenská republika 

Vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie násilím 

 

I.r. 

Počet ţien s  

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

Ukazovateľ a 1 2 3 

Všetky prípady 01 105 23 55 

z toho 

problémy v tehotenstve v dôsledku 

násilia 
02 10 7 18 

predčasné pôrody (O47) v dôsledku 

násilia 
03 1 0 0 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročný výkaz A (MZ SR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2011 + 

prepočty autorky 

Podľa územného členenia najviac ţien s PON bolo ošetrených v gynekologických 

ambulanciách v Košickom samosprávnom kraji ( 69 ţien) a v Trnavskom kraji ( 45 ţien).  

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických 

ambulanciách v roku 2011  podľa krajov 

Vyšetrené osoby s podozrením na 

ohrozenie násilím 

Počet ţien s 

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

Bratislavský kraj 1 2 2 5 

Trnavský kraj 23 5 17 45 

Trenčiansky kraj 9 5 5 19 

Nitriansky kraj 4 2 1 7 

Ţilinský kraj 6 5 5 16 

Banskobystrický kraj 10 0 1 11 

Prešovský kraj 8 2 1 11 

Košický kraj 44 2 23 69 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  105 23 55 183 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročný výkaz A (MZ SR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2011 + 

prepočty autorky 
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2.4.4. SPONTÁNNE ČI UMELÉ PRERUŠENIA TEHOTENSTIEV U ŢIEN  S PON  

V roku 2011 bolo evidovaných aj 300 spontánnych či umelých prerušení tehotenstva u ţien 

s podozrením na ohrozenie násilím. Z toho najviac bolo legálnych UPT do 8. týţdňa – 115 

a spontánnych potratov – 104.   

Potraty v SR podľa podozrenia na ohrozenie násilím a  druhu potratu v roku 2011 

Územie 

trvalého 

bydliska 

Druh potratu 

Počet 

potratov 

spolu 

v tom: Podozrenie na ohrozenie násilím 

fyzicky psychicky 
fyzicky aj 

psychicky 
nie neudané 

Slovenská  

republika 

Potraty spolu 16 872 81 113 106 14 477 2 095 

spontánny 5 083 40 35 29 4 506 473 

legálne UPT do 8.týţdňa 5 911 19 49 47 4 899 897 

legálne UPT do 9. do 12. týţdňa 2 686 11 16 15 2 226 418 

legálne UPT do 13. do 24. týţdňa 221 1 1 1 187 31 

mimomaternicové tehotenstvo 388 1 2 1 353 31 

iný 2 583 9 10 13 2 306 245 

Zdroj:  NCZI, Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12 

Spontánnych či umelých prerušení  tehotenstva u ţien s podozrením na ohrozenie násilím  

podľa trvalého bydliska pacientky bolo v Nitrianskom kraji. Zo všetkých spontánnych či 

umelých prerušení tehotenstva boli  tvorili tie s podozrením na ohrozenie násilím celkovo 

1,78% na celom území SR. Viac ako 2% podiel sa vyskytol v Bratislavskom, Nitrianskom 

a Banskobystrickom kraji.  

Potraty v SR podľa podozrenia na ohrozenie násilím a trvalého bydliska pacientky 

v roku 2011 

Územie trvalého bydliska ţeny 

Počet potratov s podozrením na ohrozenie násilím s:   

fyzickými 

indikátormi 

psychickými 

indikátormi 

fyzickými 

a psychickými 

indikátormi 

SPOLU 

% zo 

všetkých 

potratov 

Bratislavský kraj 9 8 28 45 2,51 

Trnavský kraj 8 7 12 27 1,50 

Trenčiansky kraj 7 14 8 29 1,78 

Nitriansky kraj 24 22 7 53 2,15 

Ţilinský kraj 8 7 10 25 1,29 

Banskobystrický kraj 9 20 20 49 2,18 

Prešovský kraj 4 16 8 28 1,22 

Košický kraj 12 19 13 44 1,62 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  81 113 106 300 1,78 

Zdroj:  NCZI, Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12 

Ďalšie triedenia podľa druhu potratu  u ţien s PON nájdete v štatistickej prílohe.  

V priebehu sledovaného obdobia 2009 – 2011 bolo zaznamenaných  celkovo 939 potratov 

u ţien s podozrením na ohrozenie násilím. Kaţdoročne to predstavuje pribliţne 300 takýchto 

potratov, čo predstavuje  podiel do 2% zo všetkých potratov v danom roku.   

 

 



61 

 

Spontánne potraty a umelé prerušenia tehotenstva  s podozrením na ohrozenie násilím  

2009, 2010, 2011  (  celá SR ) 

Rok 
Potraty 

celkom SR 

Potraty 

s podozrením 

na násilie 

Podiel spontánnych a umelých prerušení 

tehotenstva u ţien s PON zo všetkých potratov 

2009 17 935 317 1,76 % 

2010 17 218 322 1,87% 

2011 16 872 300 1,77% 

Zdroj:  NCZI 

2.4.5. SEBAPOŠKODZOVANIE V DÔSLEDKU PON  

V roku 2011 boli  zaznamenané celkovo  2 dokonané samovraţdy v dôsledku podozrenia na 

ohrozenie násilí. Obe samovraţdy boli evidované u muţov a zo Ţilinského kraja. 

Samovraţedných pokusov v dôsledku PON bolo evidovaných celkovo 51, z toho 33 u muţov 

a 18 u ţien.  Z celkového počtu  samovraţedných pokusov ide o 5,15% u muţov a 4,96% 

u ţien. Z regionálneho hľadiska  bolo najviac samovraţedných pokusov s podozrením na 

PON evidovaných v Prešovskom kraji, 11 u muţov a 5 u ţien. V Bratislavskom kraji nebol 

zaznamenaný ani jeden pokus o samovraţdu z podozrením na ohrozenie násilím.  

Samovraţdy a samovraţedné pokusy podľa podozrenia na ohrozenie násilím ( 2011)  
 

Ú
h

rn
 

Počet samovráţd Počet samovraţedných pokusov 

S
P

O
L

U
 v tom:  

Podozrenie na ohrozenie násilím 

S
P

O
L

U
 v tom:  

Podozrenie na ohrozenie násilím 

Fyzic. Psych. 
fyzicky aj 

psychicky 
nie 

Neu- 

dané 
Fyzic. Psych, 

fyzicky aj 

psychicky 
nie 

Neu-

dané 

muţ 1090 449 - - 2 386 61 641 21 6 6 587 21 

ţena 443 80 - - - 71 9 363 5 9 4 316 29 

Poznámka: iba osoby s trvalým pobytom v SR, len prípady hlásené zo psychiatrických a z gerontopsychiatrických ambulancií 

a oddelení; Zdroj: NCZI / Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2 - 12 

Národné centrum zdravotníckych informácií sleduje uţ od roku 2009 osoby s PON 

a samovraţednými pokusmi u muţov aj u ţien. Celkový počet samovraţedných pokusov je na 

Slovensku, na rozdiel od skúseností z iných krajín,  vyšší u muţov.  Podiel osôb, ktoré sa 

pokúsili o samovraţdu a zároveň bolo u nich zistené podozrenie na ohrozenie násilím sa 

pohybuje na úrovni 5 – 7%. Podiel  ţien a muţov so samovraţednými pokusmi a zároveň 

s podozrením na ohrozenie násilím bol v prvom roku zisťovania na takmer rovnakej úrovni, 

v roku 2010 bol uţ pomerne vyšší u muţov a dosiahol úroveň 7,17% u muţov a 4,75% u ţien.  

V roku 2011 sa podiel zníţil  u muţov aj u ţien, na 5,15% u muţova na 4,96% u ţien.  

Vývoj podielu osôb s podozrením na ohrozenie násilím so samovraţednými pokusmi 

podľa pohlavia ( 2009 – 2011)  

Rok spracovania Pohlavie 

Počet 

samovraţedných 

pokusov spolu 

Z toho pokusov u osôb s podozrením na 

ohrozenie násilím 

Abs. % 

2009 
Muţ 463 29 6,26% 

Ţena 332 22 6,61% 

2010 
Muţ 516 37 7,17% 

Ţena 358 17 4,75% 

2011 
Muţ 641 33 5,15% 

Ţena 363 18 4,96% 

Poznámka: iba osoby s trvalým pobytom v SR, len prípady hlásené zo psychiatrických a z gerontopsychiatrických ambulancií 

a oddelení  

Zdroj: NCZI Výkaz ZS ( MZ SR) 2 – 12 Hlásenie príčin  a okolností úmyselného sebapoškodzovania 
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2.4.6. POROVNANIE POČTU VYŠETRENÝCH ŢIEN S  PON V ROKOCH 2009 - 2011 

 

Počas sledovaného obdobia bolo vo všeobecných ambulanciách vyšetrených priemerne  3 300 

ţien s PON, v psychiatrických ambulanciách  1 700 ţien s PON, v gynekologických  

priemerne 213 ţien s PON. Počty  ţien  vyšetrených v rôznych druhoch ambulancií  

v priebehu sledovaných rokov značne variujú. S výnimkou počtu  spontánnych či umelých 

prerušení tehotenstva u ţien s PON, ktorých  bolo priemerne 313 za rok, počty vyšetrených 

ţien v ostatných druhoch ambulancií boli výrazne vyššie v prvom roku zberu a v ostatných sa 

zníţili na niekedy aţ o 50% .   

Počet ţien  s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených v rokoch 2009, 2010 a 2011  

Druh ambulancie 2009 2010 2011  

Všeobecné ambulancie 4 430 2 205 3 424 

Psychiatrické  ambulancie 2 120 1 487 1521 

Gynekologické  ambulancie  287 168 183 

Spontánne a umelé prerušenia tehotenstva  317 322 300 

Zdroj: NCZI  2009, 2010, 2011 + prepočty autorky 

Komplexnejšie údaje o vyšetrených osobách ohrozených násilím vzhľadom  aj na muţov a na 

vek budú dostupné od roku 2013. MZ v spolupráci s NCZI pripravilo v roku 2011 Odborné 

usmernenie MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti geriatrickým chorým ohrozeným domácim násilím a Odborné usmernenie MZ 

SR o postupe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri podobrení CA u dieťaťa.  

Uţ  za rok 2012 budú dostupné  údaje o ohrození násilím u detí a seniorov. Rozšírenie na 

kategóriu muţov, o kategóriou veku, a na deti  bolo zapracované do nasledovných výkazov:  

 Ročný výkaz A ( MZ SR) 1 – 01 o činnosti ambulancie  

 Ročný výkaz A ( MZ SR) 4 – 01 o činnosti psychiatrickej ambulancie  

 Ročný výkaz  ( MZS SR) 5 – 01 o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast 

 

2.5. SOCIÁLNY SYSTÉM  

2.5.1. OBETE A PÁCHATELIA/ĽKY DOMÁCEHO NÁSILIA   V SYSTÉME 

SOCIÁLNEJ KURATELY  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny kaţdoročne sleduje  počet prípadov a počet opatrení 

vykonávaných podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele ( 305/2005 

Z.z.).   Aj keď väčšina opatrení sa vzťahuje na maloleté deti, osobitný modul ( modul 20 

výkazu) sleduje aj počet prípadov,  v ktorých   boli vykonávané opatrenia podľa tohto zákona 

podľa vybraných dôvodov.  Medzi nimi je aj vykonávanie opatrení z dôvodu obete domáceho 
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násilia, ak aj   dôvodné podozrenie na spáchania domáceho násilia. Sledovali sme počet  

takýchto prípadov podľa pohlavia.  

Plnoletými osobami, ako objektmi  opatrení sociálnej kurately  sú z 90-percent muţi. Spadajú 

sem totiţto hlavne prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a podmienečné prepustení.  

Obete či prípady spáchania domáceho násilia tvoria len marginálny počet prípadov navyše 

s klesajúcim trendom. Zatiaľ čo v roku 2008 tvorili takéto prípady takmer 2% zo všetkých 

prípadov, v ostatných sledovaných rokoch počet takýchto prípadov klesol na 1/4 a pohyboval  

sa na úrovni 0,6%.  

Počet prípadov vykonávania sociálnej kurately pre plnoletých z dôvodu viktimizácie 

a podozrenie na spáchanie domáceho násilia  podľa pohlavia ( 2008- 2011, abs. p. a %) 

  

Spolu z toho ţeny  z toho muţi % ţeny % muţi 

2011 

Prípady celkovo 9 299 921 8378 9,9 90,1 

Obeť domáceho násilia 27 27 0 100,0 0,0 

Dôvodné podozrenie z páchania domáceho násilia  29 13 16 44,8 55,2 

2010 

Prípady celkovo 8 935 847 8088 9,5 90,5 

Obeť domáceho násilia 17 17 0 100,0 0,0 

Dôvodné podozrenie z páchania domáceho násilia  31 12 19 38,7 61,3 

2009 

Prípady celkovo 8946 837 8109 9,4 90,6 

Obeť domáceho násilia 28 13 15 46,4 53,6 

Dôvodné podozrenie z páchania domáceho násilia  30 5 25 16,7 83,3 

2008 

Prípady celkovo 8441 981 7460 11,6 88,4 

Obeť domáceho násilia 64 48 16 75,0 25,0 

Dôvodné podozrenie z páchania domáceho násilia  101 34 67 33,7 66,3 

Zdroj: ÚPSVaR , ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za roky 2008 - 201144,  

Ak  sme sledovali   počet evidovaných prípadov sociálnej kurately z dôvodu viktimizácie 

domácim násilím, v priebehu rokov  2008 – 2011 došlo k níţeniu  počtu takýchto prípadov zo 

64 v roku 2008 na asi  polovicu.   To sa odrazilo aj na rozdelení takýchto prípadov z hľadiska 

pohlavia. Zatiaľ čo v rokoch  2008 – 2009 boli identifikovaní aj muţi ako obete  domáceho 

násilia  ( 15 v roku 2009 a 16 v roku 2008), v ostatných uţ išlo len o obete – ţeny domáceho 

násilia.  Pritom nie je známe, či ţeny a muţi  boli obeťou domáceho násilia zo strany blízkej 

osoby  ţenského či muţského pohlavia.  

                                                 
44 ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2008 – 2011, dostupné 

na http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-

socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297 

http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
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Zdroj: ÚPSVaR , ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za roky 2008 - 2011 

Počet prípadov s dôvodným podozrením na páchanie domáceho násilia prevyšujú tie 

s obeťami DN.  Aj tu však nastal rapídny pokles  medzi rokmi 2008 – 2009. Páchateľstvo  DN 

zo strany ţien v priebehu sledovaných rokov variuje od 16,7% v roku 2009 po takmer 45% 

v roku 2011 a má stúpajúcu tendenciu. Páchateľstvo DN muţmi  sa pohybuje od 55,2% 

v roku 2011 aţ po 83,3%  v roku 2009. Pritom bliţšie informácie o týchto prípadoch nemáme. 

Môţe ísť teda o týranie detí matkami aj otcami, týranie partnera  či partnerky, alebo týranie 

iných príbuzných či blízkych ľudí z rodiny.   

 

Zdroj: ÚPSVaR , ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za roky 2008 - 2011 

2.5.2. TÝRANÉ DIEVČATÁ A  CHLAPCI EVIDOVANÍ V  SYSTÉME 

SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY 

Zneuţívané, týrané a zanedbávané deti  sú v kontexte násilia páchaného na ţenách  vnímané 

jednak ako priame  či sekundárne obete, kedy spolu s matkou sú týrané a bité aj  ony, resp. 

matka začne v dôsledku preţitého a neliečeného traumatizujúceho záţitku týrať deti aj sama. 

Zároveň sú  však týrané a zanedbávané deti vnímané aj ako osoby s nepriaznivou prehistóriou  
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psychickej a psychologickej viktimácie, ktorá môţe byť prediktorom  budúceho, 

opakovaného, naučeného násilného správania voči blízkym  ( partnerom/kám a/alebo deťom).  

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny kaţdoročne sleduje  ročný počet prípadov, z dôvodu 

dôvodného podozrenia z týrania, pohlavného zneuţívania, šikanovania a sexuálneho 

zneuţívania a vyuţívania detí na komerčné účely, ktorým bola poskytnutá pomoc podľa 

zákona 305/2005 Z. z.  

V roku 2011 bola pomoc v systéme SPODaSK poskytnutá celkovo 422 chlapcom 

a dievčatám, z toho bolo 263 dievčat.  Osobitne rizikové sú dievčatá od 7 – 15 rokov, ktoré sú 

výrazne viac ako iné skupiny detí vystavené sexuálnemu zneuţívaniu. V roku 2011 bola 

poskytnutá pomoc 106 takýmto dievčatám, čo predstavuje 40% zo všetkých dievčat a 25% zo 

všetkých detí, ktorým sa pomohlo.  Druhou  najpočetnejšou skupinou sú 7 – 15 roční chlapci, 

ktorí sú vystavení fyzickému týraniu. Pomerne nízky je počet  návrhov na začatie trestného 

stíhania v celkovom počte 68, z toho  60% v prípadoch keď bolo týrané či zneuţité dievča.  

Pomoc deťom týraným, sexuálne zneuţívaným a šikanovaným  v roku 2011 

  

I. 

r.  

Fyzické 

týranie 

Psychické 

týranie 

Sexuálne 

zneuţívanie 

Š
ik

an
o

v
an

i

e 

Vyuţívanie na 

komerčné účely 

(pornografia, 

prostitúcia) 

Spolu 

a b 1 2 3 4 5 6 

Počet 

evidovaných 

detí     

počet chlapcov 1 66 34 40 17 2 159 

počet dievčat 2 48 32 172 5 6 263 

spolu 3 114 66 212 22 8 422 

v tom 

do 6r. CH 4 24 4 6 0 2 36 

do 6r. D 5 19 7 8 0 1 35 

do 15 r.CH 6 41 28 32 13 0 114 

do 15 r.D 7 17 11 106 4 2 140 

do 18 r.CH 8 4 3 11 2 1 21 

do 18 r. D 9 7 11 23 0 1 42 

počet návrhov 

orgánu na začatie 

trestného stíhania   

celkovo 10 34 10 23 1 0 68 

z toho dievčat 11 17 6 18 0 0 41 

Deti, ktorým bol orgán SPODaSK ustanovený za 

opatrovníka v trestnom konaní ( z r. 3) 
12 x x x x x 111 

Vybrané formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet detí  

z r. 3) 

ambulantná starostlivosť 13 x x x x x 102 

Pobytová starostlivosť 14 x x x x x 44 

z toho 

zariadenia 15 x x x x x 39 

krízové stredisko z r. 

15 
16 x x x x x 11 

Náhradná rodinná starostlivosť 17 x x x x x 4 

Zdroj: ÚPSVAR SR  

Za ostatné štyri roky sa počet identifikovaných  týraných detí  vyvíjal nasledovne. Najviac  

týraným deťom bolo pomoc poskytnutá   v krízovom roku 2008, kedy  orgány oprávnené na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  poskytli pomoc 609 deťom, z toho viac 

ako 56% bolo dievčat. V nasledujúcich rokoch počet detí  poklesol o 200 aţ 300 detí,  podiel 

dievčat sa však pohyboval  na úrovni 60 – 67%. V roku 2011 sa celkový počet detí opäť 

zvýšil na 422 ( podiel dievčat 62%).  Tieto deti  majú  pri správnom poskytnutí pomoci nádej 

na záchranu a nezacyklenia násilného správania v dospelosti. Latencia týraných detí je však  

vysoká a predpokladá sa, ţe veľa  týraných detí nie je úradmi identifikovaných.  
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Pomoc deťom týraným, sexuálne zneuţívaným a šikanovaným  v roku 2008 - 2011 

 2008 2009 2010 2011 

Chlapci 269 162 113 159 

Dievčatá  340 246 230 263 

SPOLU 609 408 343 422 

Zdroj: ÚPSVAR SR45  

 

2.5.3. OBETE NÁSILIA V  EVIDENCII POSKYTOVATEĽOV SOCIALNYCH 

SLUŢIEB  

V októbri aţ novembri  2012 bol realizovaný monitoring podporných sociálnych sluţieb pre 

ţeny zaţívajúce násilie.  Monitoring je prvou fázou  podrobného zisťovania o úrovni a kvalite 

podporných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie a ich deti vzhľadom na Minimálne štandardy 

Rady Európy.
46

 

Pre účely zistenia evidencie o ţenách/dievčatách a muţoch/chlapcoch zaţívajúcich násilie, 

ktorým boli poskytované pobytové a ambulantné sluţby  v oslovených zariadeniach ( najmä 

zariadeniach núdzového bývania a krízových strediskách) sme predloţili modifikovaný  

modul z  Ročného výkazu o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately o Pomoci deťom týraným, sexuálne zneuţívaným a šikanovaným ( výkaz V(MPSVR 

SR)12-01 ; modul 7). Cieľom pritom nebolo len zistiť počet evidovaných obetí násilia 

v predmetných zariadeniach/organizáciách, ale aj overenie úrovne a kvality evidencie 

o klientele ( t. j. či  poskytovatelia   vedú evidenciu o tejto špecializovanej cieľovej skupine) 

a či by bolo moţné takýto modul v beţnom výkazníctve  pravidelne predkladať.  

Evidovaní klienti a klientky  počas roku 2011 podľa druhu násilia a formy poskytnutej 

pomoci 

  

I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 
    

 

Počet ţien a dievčat 2 
    

 

SPOLU 3 
    

 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4 
    

 

dievčatá do 18 rokov  5 
    

 

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 x x x x 

 

Pobytová starostlivosť 7 x x x x  

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 x x x x 

 

Krízové stredisko  9 x x x x  

Útulok 10 x x x x  

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 

 

Vysvetlivky:  

                                                 
45 ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2008 – 2011, dostupné 

na http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-

socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297  
46 Kelly, L. and Dubois, L. (2008). Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of 

Europe Publication, Strasbourg, France; dostupné na:  

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf.    

http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
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Evidovaní klienti/tky = osoby, ktorým boli počas roka 2011 poskytované sociálne sluţby, s ktorými ste pracovali v roku 2011 

Riadok 1 aţ 3 - uveďte počet evidovaných klientov/tok, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, ţe na nich bolo páchané 

partnerské násilie, násilie zo strany iného príbuzného (okrem partnera), sexuálne násilie/znásilnenie, alebo boli obeťami 

iného násilia  

Riadok 3 predstavuje súčet riadkov 1 a 2 v príslušnom stĺpci 

Riadky 4 a 5 – uveďte počet chlapcov a počet dievčat do 18 rokov, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, ţe na nich bolo 

páchané partnerské násilie, násilie zo strany iného príbuzného (okrem partnera), sexuálne násilie/znásilnenie, alebo boli  

obeťami  iného násilia  

Riadok 6 – uviesť počet klientov/tok, ktorým bola poskytnutá ambulantná starostlivosť 

Riadok 7 – uviesť počet klientov/tok, ktorým bola poskytnutá pobytová starostlivosť 

Riadky 8 aţ 11 – rozklad osôb z riadku 7 podľa pobytového zariadenia  

 

Predbeţné výsledky indikujú, ţe  nešpecializované zariadenia si len veľmi zriedka vedú 

podrobnú evidenciu o prijímateľoch sociálnych sluţieb podľa druhu problémov – resp. 

preţitom  násilí. Niektoré špecializované zariadenia si  vedú evidenciu, avšak podľa iného 

členenia, ako bolo uvedené  v danom moduly. Presný počet klientov a klientok so 

skúsenosťou násilia  je väčšinou súčasťou projektovej dokumentácie, alebo ţiadosti 

o finančný príspevok z VÚC či iných grantových schém, účelne  triedených podľa  nastavenej 

problematiky danej výzvy.  

Niektoré, aj nešpecializované,  zariadenia si však vedú evidenciu  aspoň o počte klientov 

a klientok so skúsenosťou násilia.  Prinášame  predbeţné   zistenia   za  vybrané zariadenia, 

ktoré  vyplnili predmetný modul. Neznamená to však, ţe iné  zariadenie/organizácia 

neposkytovali sluţby ţenám zaţívajúcim násilie – len nevedú o nich podrobnú evidenciu. 

Takisto vedenie evidencie ešte nevypovedá o kvalite poskytovaných sluţieb pre ţeny 

zaţívajúc násilie. Indikatívne sme vybrali aspoň jedno vzorové zariadenie za kaţdý 

samosprávny kraj.  Úhrnné a kompletné výsledky, ako aj zhodnotenie vyuţitia daného 

modulu   budú súčasťou osobitnej správy.
47

 

Banskobystrický  kraj: Krízové centrum 

SOS, Rimavská Sobota 

I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 
    

 

Počet ţien a dievčat 2 30 9 4 3 61 

SPOLU 3 30 9 4 3 61 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4 
    

 

dievčatá do 18 rokov  5 
    

 

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 x x x x 152 

Pobytová starostlivosť 7 x x x x  

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 x x x x 34 

Krízové stredisko  9 x x x x  

Útulok 10 x x x x 29 

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 

 

 

Bratislavský kraj: Maják nádeje, n.o. 
I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 1 0 0 2 3 

Počet ţien a dievčat 2 35 5 7 11 58 

SPOLU 3 
    

 

                                                 
47 Holubová, Filadelfiová, 2012: Monitoring sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie, dostupné na www.ivpr.gov.sk    

http://www.ivpr.gov.sk/
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v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4 0 0 0 0 0 

dievčatá do 18 rokov  5 1 2 2 3 8 

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 x x x x 

 

Pobytová starostlivosť 7 x x x x  

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 x x x x 

 

Krízové stredisko  9 x x x x  

Útulok 10 x x x x  

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 

 

 

Košický kraj: Kotva Trebišov 
I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie  I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1  11 1  12 

Počet ţien a dievčat 2 10 8 2 2 22 

SPOLU 3 10 19 3 2 34 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4  10 1  11 

dievčatá do 18 rokov  5  5 2    7 

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 x x x x 

 

Pobytová starostlivosť 7 x x x x 34 

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 x x x x 

34 

Krízové stredisko  9 x x x x  

Útulok 10 x x x x  

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 

 

 

Nitriansky kraj: Centrum Slniečko, Nitra 
I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

In
é 

n
ás

il
ie

 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1      

Počet ţien a dievčat 2      

SPOLU 3 92 129 20 6 247 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4      

dievčatá do 18 rokov  5      

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 69 10 8 x 

79 

Pobytová starostlivosť 7 23 58 2 6 81 

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 X X X X 

X 

Krízové stredisko  9 16 47 2 6 63 

Útulok 10 7 11 0 0 18 

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 
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Prešovský kraj: MyMamy, Prešov 
I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 
    

 

Počet ţien a dievčat 2 151 1 
  

152 

SPOLU 3 151 1 
  

152 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4 
    

 

dievčatá do 18 rokov  5 nesledujeme 
   

 

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 151 1 x x 

152 

Pobytová starostlivosť 7 11 x x x 11 

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 11 x x x 

11 

Krízové stredisko  9 x x x x  

Útulok 10 x x x x  

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 

 

 

Trenčiansky kraj: SKC DOTYK – 

Slovenské krízové centrum – Beckov 

I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 3 0 0 7 10 

Počet ţien a dievčat 2 336 7 4 12 359 

SPOLU 3 339 7 4 19 369 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4 23 0 0 2 25 

dievčatá do 18 rokov  5 39 0 0 3 42 

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 x x x x 

 

235 

Pobytová starostlivosť 7 x x x x 134 

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 x x x x 

 

93 

Krízové stredisko  9 x x x x 0 

Útulok 10 x x x x 0 

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 
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Trnavský kraj:  Záujmové zdruţenie 

Rodina – Azylový dom Tamara, Trnava 

I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 2 
   

2 

Počet ţien a dievčat 2 5 2 1 
 

8 

SPOLU 3 7 2 1 
 

10 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4 2 
   

2 

dievčatá do 18 rokov  5 
    

 

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 

    

 

Pobytová starostlivosť 7 7 2 1 
 

10 

Počet 

osôb 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 7 2 1 

 

10 
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z r. 3) z  r.7 Krízové stredisko  9 
    

 

Útulok 10      

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11     

 

 

Ţilinský kraj: Poradňa pre rodinu v kríze 

– Náruč, Ţilina 

I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 7 9  1  

Počet ţien a dievčat 2 113 20 1   

SPOLU 3 120 29 1 1  

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4  9    

dievčatá do 18 rokov  5  2 1   

Vybrané 

formy 

poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 x x x x 

 

Pobytová starostlivosť 7 x x x x  

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 x x x x 

 

Krízové stredisko  9 x x x x  

Útulok 10 x x x x  

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 

 

 

2.6. MEDIÁLNE KAMPANE V  OBLASTI NÁSILIA PÁCHANÉHO NA  ŢENÁCH   

 

Mediálne kampane  na scitlivovanie a šírenie povedomia o problematike NPŢ patria medzi 

najúčinnejšie, hoci nie jediné formy prevencie NPŢ.  Prinášame prehľad realizovaných 

verejných a mediálnych kampaní  na regionálnej, národnej či  medzinárodnej úrovni v rokoch 

2011 a 2012.  

2.6.1. REGIONÁLNA ÚROVEŇ  

Na regionálnej úrovni, avšak s celonárodným dosahom, sa uţ tretím rokom koná kampaň „16 

dni aktivizmu proti násiliu páchaného na ţenách“, ktorú vo viacerých regiónoch  - mestách  

organizuje občianske zdruţenie Fenestra z Košíc spolu so svojimi partnerskými 

organizáciami: Ţena v tiesni z Martina, MyMamy z Prešova, Pomoc rodine z Michaloviec, 

Česko-Slovenský ţenský fond. Kampaň je zameraná na prelomenie mlčania o násilí 

páchanom na ţenách a spočíva  vţdy vo viacerých aktivitách: divadelných predstaveniach, 

putovnej výstavy „Umlčané svedkyne“, fotografovaní  - vyjadrenie spoluúčasti ku kampani, 

tzv. verejná pískačka ( vyjadrenie účasti vypískaním násilia), súťaţe a pod.  V roku 2012 sa 

kampaň predĺţila  od 25. novembra 2012 aţ do 14. februára v roku 2013. Kampaň finančne 

podporená Úradom vlády Slovenskej republiky, americká a holandská ambasád. 
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www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu  

 

 

www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu  

http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu
http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu
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V septembri 2012  bol v rámci  športového eventu Velvet Run Tipos ( beţecké podujatie
48

) 

v Košiciach venovaný výťaţok za štartovného, ako aj  výťaţok zo zakúpenia trička s logom 

podujatia venovaný mladej ţeny s dvomi malými deťmi, ktorá zaţívala dlhodobé závaţné 

domáce násilie zo strany svojho manţela. Zbierka sa koná v spolupráci s poradenským 

centrom Fenestra, ktorá uţ niekoľko rokov pomáha tejto rodine riešiť ich situáciu vyrovnať sa 

s dopadmi preţitého násilia a podporuje ich na ceste k plnohodnotnému ţivotu v bezpečí a bez 

násilia. 

  

Zdroj: http://www.velvetrun.sk/  

V novembri 2012 bola pri príleţitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneuţívania detí a 

Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ţenách zorganizovaná spolu s AVON 

Cosmetics a neziskovou organizáciou  Áno pre �ţivot v týţdni od 19. do 25. novembra 

2012 infokampaň Domáce násilie ubliţuje všetkým. Cieľom infokampane bolo 

predovšetkým informovať� širokú verejnosť� o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na 

deťoch, ţenách a v rodinách, a taktieţ� o moţných formách pomoci obetiam domáceho 

násilia. Súčasťou kampane  bola  okrem iného aj prezentácia knihy „V dobrom aj v zlom a 

                                                 
48 http://www.velvetrun.sk/  

http://www.velvetrun.sk/
http://www.velvetrun.sk/
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ešte v horšom“ a Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, na ktorom vystúpi aj operný spevák 

Martin Babjak.  Kniha  predstavuje skutočné príbehy ţien, ktoré majú osobnú skúsenosť s 

domácim násilím. Okrem toho sú v knihe aj rozhovory, dôleţité informácie o tejto 

problematike a tri bonusové príbehy napísané známymi slovenskými spisovateľkami – 

Denisou Fulmekovou, Tamarou Heribanovou a Petrou Nagyovou-Dţerengovou. Všetky 

finančné prostriedky získané z predaja knihy budú pouţité na podporu konkrétnych projektov 

orientovaných na boj proti domácemu násiliu. Patrónkou knihy je Daniela Peštová.
49

 

 

 

 

2.6.2. EURÓPSKA ÚROVEŇ 

Mediálne  preventívne kampane v sledovanom období boli realizované aj na  celoeurópskej 

úrovni.  V júni 2011 Európska ţenská loby ( EWL)  realizovala kampaň s názvom “Spoločne 

pre Európu bez prostitúcie”, v ktorej vyzýva jednotlivcov, národné vlády a Európsku úniu, 

aby prijali konkrétne opatrenia na ukončenie spoločenskej tolerancie k širokému sexuálnemu 

a ekonomickému vykorisťovaniu osôb v prostitúcii, z ktorých veľká väčšina sú ţeny.  Na 

zmenu perspektívy vo vnímaní prostitúcie, ako formy násilia páchaného na ţenách, EWL 

uverejňuje  okrem iného provokatívnym videoklip
50

. V ňom sa úloha muţov ako zákazníkov 

a ţien ako prostitútok vymení a muţ v závere komentuje: „Ak by som mal mať sex desaťkrát 

denne s cudzími ľuďmi, aby som si zarobil na živobytie,  v akom okamihu by  som sa začal 

cítiť zle? Určite od začiatku.“ 

 

Zdroj: EWL51 

                                                 
49 http://www.avonprotidomacemunasiliu.sk/index.php?www=news_detail&id_news=28&navigation_id=37  
50 Dostupné na: http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique187&lang=en  
51 http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique187&lang=en  

http://www.avonprotidomacemunasiliu.sk/index.php?www=news_detail&id_news=28&navigation_id=37
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique187&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique187&lang=en
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V mája a  júni 2012  Európska ţenská loby  realizovala kampaň proti prostitúcii spojenú 

s Olympijskými hrami v Londýne čím naviazala na svoju kampaň z roku 2011 a na iniciatívu 

Európskeho parlamentu z roku 2006, ktorá upozorňovala na prostitúciu  a nárast sexbiznisu 

vo vzťahu k akékoľvek masovej športovej udalosti.
52

 Uverejňuje opäť  krátke video s názvom 

„Sport, Sex and Fun“
53

 a uverejňuje  fotografie významných osobností, ktoré „dávajú 

prostitúcii červenú kartu“. 

  

Zdroj: EWL54  

 

Zdroj: EWL
55

 

Kampaň   na odstránenie prostitúcie, ale zacielenú na muţov ako  zákazníkov kupujúcich si 

sexuálne sluţby,  je opísaná  v kapitole 5.5.  

V rokoch 2006 – 2007 sa realizovala celoeurópska kampaň proti násiliu páchaného  na 

ţenách. Aktuálne sa uvaţuje o ďalšej, celoeurópskej kampani.  Doteraz bol realizovaný  zber 

dobrých praktík v oblasti kampaní v oblasti  násilia na ţenách a dievčatách ( VAWG) 

a diskusia o zameraní, cieľových skupinách a forme kampane, ktoré koordinovala Advisory 

                                                 
52 MVO upozorňujú  pravidelne na nárast prostitúcie, bordelov a agentúr na poskytovanie „spoločníčok“ počas športových 

udalostí, ako napríklad počas Svetového pohára v Nemecku v roku 2006, Svetového pohára v Juhoafrickej republike v roku 

2011 
53 Dostupné na http://www.youtube.com/watch?v=XNcQqQegcv4&noredirect=1  
54 http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique50&lang=en  
55 Tamtieţ. 

http://www.youtube.com/watch?v=XNcQqQegcv4&noredirect=1
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique50&lang=en
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Committee on Equal Opportunities for Women and Men pri Európskej komisii.
56

  Zámerom  

kampane je okrem iného podporiť prijatie a ratifikovanie Dohovoru Rady Európy o 

predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu   v členských štátoch 

EÚ. Z verejnej diskusie členských štátov vyplynulo, ţe kampaň by mala byť dizajnovaná na 

obdobie 3 – 5 rokov, zameraná aj na školský systém ako  priestor  vytvárania a reprodukcie 

rodových stereotypov a vidiecke sídla. Diskusia priniesla aj zozbieranie dobrých praktík 

z oblasti kampaní o násilí páchanom na ţenách.
57

 

 

3. ŠTRUKTÚRNE INDIKÁTORY 

Štruktúrne indikátory vypovedajú o hlavných verejno-politických a inštitucionálnych 

nastaveniach v podobe strategických a iných relevantných dokumentov 

a programov/projektov, legislatívy v oblasti násilia páchaného na ţenách a inštitucionálneho 

zabezpečenia tejto problematiky.   Uvádzame najrelevantnejšie udalosti  realizované v roku 

2011.  

3.1. STRATEGICKÉ A  INÉ RELEVANTNÉ DOKUMENTY A PROJEKTY 

 

Významným krokom ku skutočnému ukončeniu rodovo podmieneného násilia  na ţenách je 

podpísanie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o 

boji proti nemu  Slovenskou republikou v Istanbule  dňa 11. mája 2011. Po ratifikácií  

dohovoru by sa Slovenská republika právne zaviazala ku zavedeniu štandardov prevencie, 

ochrany obetí a potrestania páchateľov/liek. Aktuálne prebieha legislatívna analýza Dohovoru  

vzhľadom na zmeny v slovenskej legislatíve vyplývajúce z prípadnej ratifikácie Dohovoru 

Slovenskou republikou.  

 

Neúspechom je uţ niekoľkoročné odkladanie spustenia národného projektu  zameraného na 

nastavenie integrovanej pomoci ţenám zaţívajúcim násilia  z dôvodu koncepčných,  ako aj 

inštitucionálnych rozporov v nastavení  systému pomoci.  Koncom roka 2011 bol odborom 

rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR SR navrhnutý projekt financovaný z ESF na 

zriadenie krízových koordinačných centier,  poradenských centier  pre ţeny a zvýšenie 

kapacít v tzv. Bezpečných ţenských domoch, vrátane zriadenia jednej celonárodnej  krízovej 

linky iba pre týrané ţeny, s následnou úpravou  príslušnej legislatívy.  Váţne výhrady voči 

nastaveniu projektu  mala najmä  časť mimovládnych organizácií pracujúci v oblasti ľudských 

práv ţien a násilia páchaného na ţenách ( neformálne  fórum Bezpečná ţenská sieť).  Medzi 

najzávaţnejšie výhrady patrili: 

 

 Nesúhlas so zradením špecializovaných sluţieb pre týrané ţeny pod UPSVaRmi 

(úrady vykonávajú pomoc formou kontroly, kde môţe dochádzať, okrem iného, ku 

konfliktu záujmov oddelení Sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately; chýba 

aj odborná a personálna  kapacita na túto špecifickú činnosť) 

 projekt nezahŕňal činnosť polície,  ako významnej súčasti tzv. kolesa pomoci , model 

postavený na tom, ţe bez ohľadu na to, na akú inštitúciu sa ţena v procese hľadania 

pomoci obráti ako na prvú, spustí sa proces koordinovanej intervencie.
58

 

                                                 
56 Viac informácií na : http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/good-practices/review-seminars/violence_en.htm  
57 Zoznam dobrých praktík prinášame v prílohe s internetovými prepojeniami na predmetné kampane.  
58 Karlovská, D.,  január 2012, Pripomienky členiek Výboru rodovej rovnosti - pracovnej skupiny zameranej na oblasť násilia 

páchaného na ţenách a Bezpečnej ţenskej siete (MVO) 

 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/good-practices/review-seminars/violence_en.htm
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Zároveň sa problematika násilia páchaného  na ţenách dostala aj do programovej štruktúry 

tzv. Nórskych grantov, v rámci ktorej sa uvaţuje o implementácii širšieho projektu.  

V novembri bola podpísaná programová dohoda o financovaní Programu „Domáce a 

rodovo podmienené násilie“ na dohodnutú čiastku 7 000 000 euro.
59

 Zároveň sa 26. 

novembra konala otváracia  konferencia, ktorá program predstavila pre  zástupkyne a 

zástupcov  verejnej správy a mimovládneho sektora z oblasti rodovo-podmieneného násilia a 

násilia páchaného na deťoch.  

V rámci Európy sa rodovo-podmienenému násiliu venuje aj European Institute for Gender 

Equality vo Vilňuse, ktorý zadal vypracovanie viacerých štúdií z oblasti sexuálneho násilia, 

FGM, partnerského násilia, overovania osvedčených dobrých praktík a pod. Dôleţitým 

počinom je vytvorenie dokumentačného centra, zhromaţďujúceho relevantných štúdií, 

poznatkov a analýz v tejto oblasti. Dokumentačné centrum  ( RDC)  s viac ako 26 000 

zdrojmi je snahou o centralizáciu a zdokumentovanie doteraz nazhromaţdených poznatkov 

z oblasti rodovo-podmieneného násilia s cieľom zachytenie inštitucionálnej pamäte.
60

 

3.2. LEGISLATÍVNA OBLASŤ  

Na  európskej úrovni bol  v septembri 2012 schválený súbor základných práv pre všetky 

obete trestných činov v EÚ. Všetky obete trestných činov naprieč EÚ získajú rovnaké 

základné práva a ich špecifické potreby budú individuálne posúdené. Stane sa tak na základe 

smernice, ktorú schválil Európsky parlament. Bezplatné sluţby ako podpora psychológa či 

psychologičky budú dostupné pre všetky obete, ktoré budú mať zároveň právo absolvovať 

výsluch a súdne pojednávanie v jazyku, ktorému rozumejú. Kaţdoročne sa stane obeťou 

trestného činu v EÚ 75 miliónov ľudí. 

Obete trestných činov, ktoré sú spáchané v zahraničí, môţu byť vystavené váţnym 

problémom v dôsledku kultúrnych, jazykových a právnych rozdielov. Text, na ktorom sa uţ 

poslanci dohodli so zástupcami členských štátov si kladie za cieľ, aby obete akéhokoľvek 

trestného činu, či uţ ide o prepadnutie, lúpeţ, napadnutie, znásilnenie, obťaţovanie, trestný 

čin z nenávisti, teroristický útok alebo obchodovanie z ľuďmi, spáchaného kdekoľvek v EÚ, 

poţívali počas trestného konania rovnaké práva, a aby sa k nim pristupovalo dôstojne a s 

rešpektom. Nové pravidlá by im tieţ mali zabezpečiť lepšiu ochranu pred opakovaný 

páchaním trestnej činnosti a prístup k sluţbám na podporu obetí, k spravodlivosti a k 

odškodneniu. 

Smernica zaručuje, ţe špecifické potreby kaţdej obete budú  individuálne a včasne posúdené. 

V závislosti od veku, pohlavia, rasy, vierovyznania a sexuálnej orientácie, ako aj povahy a 

okolností trestného činu, môţe byť potreba ochrany u kaţdej obete špecifická. Individuálne 

posúdenie by sa malo zopakovať počas trestného konania, aby boli zohľadnené prípadné 

zmeny situácie danej obete. 

Členské štáty budú na základe nových pravidiel povinné zabezpečiť obetiam a ich rodinným 

príslušníkom prístup k bezplatným a dôverným sluţbám podpory, napríklad pomoc 

psychológa  či psychologičky, a to od momentu nahlásenia trestného činu, v priebehu 

vyšetrovania a súdneho pojednávania, ako aj po jeho ukončení, bez ohľadu na to, kde sa 

trestný čin stal. Pre obete so špecifickými potrebami, ako sú napríklad obete rodového 

                                                 
59 http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=700102&text=1  
60 http://www.eige.europa.eu/content/rdc  

http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=700102&text=1
http://www.eige.europa.eu/content/rdc
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násilia alebo deti, budú poskytované podporné sluţby špeciálne vyškolenými odbornými 

pracovníkmi a pracovníčkami.  

Po schválení smernice Radou budú mať členské štáty tri roky na jej transpozíciu do 

vnútroštátneho práva. Súbor základných práv je súčinný so zásadami a pravidlami uvedenými 

v Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti 

nemu.   

3.3. INŠTITUCIONÁLNE  ZABEZPEČENIE  

Na národnej úrovni  by mala byť problematika  NPŢ koordinovaná a zabezpečovaná 

nasledujúcimi inštitúciami: 

 Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí na MPSVR SR – oddelenie je dlhodobo 

personálne poddimenzované, so širokou agendou v oblasti rodovej rovnosti.  

Čiastočne je problematika NPŢ,  resp. domáceho násilia riešená inštitucionálne aj  

ÚPSVaR ( oddeleniami SPODaSK), a čiastočne aj oddelením pre sociálnych sluţieb 

 Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného a ţenách pri Rade 

vlády pre prevenciu kriminality (koordináciou práce expertnej skupiny bolo poverené 

Oddelenie rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí na MPSVR SR) pri Rade vlády  

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality   nezasadala celý rok; aktuálne sa 

oslovujú  regionálne zástupkyne a zástupcovia do jej opätovného znovu 

konštituovania  

 Oddelenie obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania  a podpory obetí pri 

špecializovanom Úrade organizovaného zločinu  ( Prezídium policajného zboru) – 

určený je koordinátor  boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 Regionálne kancelárie  pre prevenciu kriminality – koordinátori  a koordinátorky 

prevencie majú okrem iného  za úlohu  vypracovávať regionálne plány prevencie 

kriminality,  analyzovať príčiny kriminality, hodnotiť a odporúčať projekty prevencie  

na schválenie radou (podľa zákona č. 583/2008 Z.z.  o prevencii kriminality). Z tohto 

hľadiska je znalosť a senzitivita „preventistiek a preventistov“ rozhodujúca pre 

realizáciu projektov v oblasti NPŢ na regionálnej úrovni.  

Rozhodujúcimi  aktérkami a aktérmi v tejto oblasti je však mimovládny sektor, ktorý okrem 

poskytovania absentujúcich špecializovaných sluţieb pre ţeny zaţívajúcich násilie sa snaţí 

iniciovať aj systémové zmeny,  vykonáva advokačnú činnosť, poskytuje vzdelávanie 

a odbornú expertízu,  vytvára  kritický protipól  k verejnej  a štátnej správe.  Medzi 

najaktívnejšie MVO v tejto oblasti boli aj v roku 2011 Fenestra, Aliancia ţien Slovenska, 

Moţnosť voľby,  ale aj Mymany z Prešova, Ţena v tiesni z Martina, SKC Dotyk,  Áno pre 

ţivot, Pomoc rodine z Michaloviec,  a mnoho ďalších.  

Na regionálne úrovni predbeţné výsledky z monitoringu sociálnych sluţieb prinieslo 

nasledujúce zistenia:  

 Osobitný dokument v oblasti  NPŢ - Regionálny akčný plán pre  oblasť NPŢ majú 

Bratislavský a Prešovský kraj, ostatné majú problematiku zahrnutú v koncepciách rozvoja 

sociálnych sluţieb s rôznou úrovňou rozpracovanosti.  Viaceré Úrady VÚC ani neuvaţujú 

o tvorbe samostatného dokumentu, niektoré ani nevedeli, ţe problematiku NPŢ majú 

zahrnutú v koncepcii rozvoja ( dokumenty   boli zahrnuté do analýzy z našej iniciatívy). 

Navyše sa zdá, ţe aktívne s RAP či problematikou NPŢ pracuje iba Bratislavský kraj  aj 

vďaka konkrétne nastaveným úlohám a rámcovým ukazovateľom, v neposlednom rade aj 

aktívne pracovnej skupine pre  NPŢ.   U ostatných  Úradov VUC, aj napriek RAP či 
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Koncepcii, boli tieto dokumenty viac-menej formálne a aktívne sa s nimi  v oblasti NPŢ 

nepracovalo, k čomu prispieva aj nekonkrétnosť úloh či absencia  ukazovateľov. 

 Personálne zabezpečenie NPŢ  je na úrovni Úradov VÚC väčšinou riešené v rámci širšie 

pracovnej náplne pracovníčky/ka a Úrady ( Banskobystrický, Ţilinský a Košický) 

nepovaţujú takéto personálne zabezpečenie za dostačujúce, ostatné áno. Osobitnú 

pracovníčku majú v Prešovskom kraji, v Trnavskom kraji nemajú nikoho a povaţujú to za 

dostačujúce.
61

  

 

4. KONTEXTOVÉ  INDIKÁTORY  

Medzi kontextové indikátory zaraďujeme ukazovatele, ktoré tvoria spoločenské sociálno – 

ekonomické,  sociálno-morálne a iné podmienky, faktory, prediktory NPŢ a ich sledovanie 

môţe indikovať akceleráciu, alebo  zastavenie  progresu v redukcii výskytu NPŢ, alebo ho 

predikovať jeho zvýšenie. Selekciou indikátorov kontextu  opierame o známe faktory 

asociované  najmä s násilím páchaným na ţenách v intímnych vzťahoch a sexuálnym násilím, 

odkrytých v predchádzajúcich vedeckých štúdiách ako kriminogénnych faktorov
62

 

pôsobiacich s rôznou relevanciou a signifikanciou asociovanou s viktimizáciou,  ako aj 

s muţským násilným správaním. 

4.1. KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY RODOVEJ  ROVNOSTI A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE  

4.1.1. UKAZOVATELE RODOVEJ ROVNOSTI  

Rodová rovnosť a jej nedostatok, resp. veľké rodové rozdiely  spravidla s výraznými 

negatívnymi dopadmi na ţeny sú významným faktorom  výskytu a incidencie  prípadov 

rodovo-podmieneného násilia páchaného na ţenách.  Ekonomická závislosť od partnera, 

ťaţšia zamestnateľnosť ţien, dvojnásobne vyššie zaťaţenie neplatenou prácou ţien 

v porovnaní s muţmi  atď. môţu byť rizikom vzniku a pretrvávania násilné vzťahu.  

Súhrnné indikátory rodovej rovnosti za rok 2011 

Indikátor Ţeny Muţi 

Absolútny rodový 

rozdiel 

(p. b. = percentuálny 

bod) 

Miera zamestnanosti (v %,  20 – 64 ročných, 2011) 57,9 73,2 15,3 p.b. 

Miera zamestnanosti (v %,  15 – 64 ročných, 2010) 52,3 65,2 12,9 p.b.  

Miera zamestnanosti starších ( v %, 55 – 64 ročných, 2010) 28,7 54 25,3 p.b.  

Miera zamestnanosti na kratší pracovný čas ( v %, zo všetkých zamestnaných, 

2010) 

5,4 2,8 2,6 p.b.  

Miera nezamestnanosti  (v %, 2011) 13,6 13,5 0,1 p.b.  

Miera dlhodobej nezamestnanosti (v %, 2010) 9,5 9 0.5 p.b. 

Rodový príjmový rozdiel v neupravenej forme  ( v %, 2010) 20,7 % 

Rodová distribúcia neplatenej práce (hod/týţdeň, 2010) 24,5 6 18,4 hod. 

                                                 
61 Viac informácií je dostupných v Holubová, Filadelfiová, 2012: Monitoring sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie, IVPR; 

dostupné na : www.ivpr.gov.sk  
62 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 

http://www.ivpr.gov.sk/
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Celková dotácia platenej a neplatenej práce (hod/týţdeň, 2010) 67,1 52,6 14,7 hod. 

Miera rizika príjmovej chudoby (v %, 2010) 12,2 11,7 0,5 p.b.  

Miera rizika príjmovej chudoby  starších ( v %, 65 a viac ročných, 2010) 10,1 3,9 6,2 p.b.  

Miera materiálnej deprivácie ( v %, 2010) 25,7 23,9 1,8 p.b.  

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia (v %, 2010) 21,6 19,6 2p.b.  

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia  starších  

(v %, 65+ ročných, 2010) 

19,5 12,3 7 p.b.  

Stredná dĺţka ţivota pri narodení ( v rokoch, 2010) 78,84 71,62 7,22 roka 

 Politická participácia na  európskej úrovni (v %, Európsky parlament, 2012) 38 62 24 p.b.  

Politická participácia  na národnej úrovni (v %,  národné parlamenty, 2011) 15,3 84,7 69,4 p.b.  

Politická participácia v národných vládach ( v %, 2011) 14 86 63 p.b.  

Politická participácia vo vedení regionálnych zastupiteľstiev ( v %,  2011) 0 100 100 p.b.  

Politická participácia na regionálnej úrovni  

(v %,  reg. zastupiteľstvá,  2011) 

15,4 84,6 69,2 p.b.  

Zdroj: Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011 

Ako osobitný rizikový faktor pre vznik NPŢ povaţujeme nezamestnanosť muţov, ktorá sa 

hlavne v roku 2009 – 2010 dramaticky zvýšila a dosiahla takmer rovnakú úroveň  

nezamestnanosti ţien.  Viaceré indikátory rodových rozdielov, ktoré pred krízou zaznamenali 

pozitívny klesajúci trend, v roku 2011 stagnovali , alebo sa mierne zvýšili.  

4.1.2. UKAZOVATELE CHUDOBY A SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA   

V priebehu rokov 2008 – 2010 sa  sociálna nerovnosť podľa Gini koeficientu a príjmového 

rozdelenia prehĺbila. Pozitívny trend klesajúceho podielu osôb v riziku príjmovej 

a nemateriálnej chudoby sa v dôsledku ekonomickej  krízy zastavil  a začal mierne stúpať. 

Alarmujúca je hlavne miera rizika chudoby neúplných rodín s deťmi  ( 25%) a domácnosť 

s deťmi ( 15%).  Príjmová chudoba domácnostiach  prispieva  k rodinnému stresu – 

významnému rizikovému faktoru vzniku domáceho násilia.  

Vybrané ukazovatele o chudobe 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Nerovnomernosť príjmového rozdelenia - S80/S20 4,1 3,5 3,4 3,6 3,8 

Gini koefficient 28,1 24,5 23,7 24,8 25,9 

Miera rizika chudoby zakotvená v určitom čase (rok 2005) - muţi v % 9,4 5,5 4,9 2,6 2,8 

Miera rizika chudoby zakotvená v určitom čase (rok 2005) - ţeny v % 8,9 5,3 4,7 2,3 2,5 

Zdroj: ŠÚ SR, podľa metodiky EU –SILC 

Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa typu domácnosti v % 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Domácnosti bez detí 7,9 6,5 7,5 7,7 8,1 

Domácnosti s deťmi 14,1 13,5 13,2 13,4 15,0 

1 členná domácnosť muţi 19,6 15,3 19 19,6 22,2 

1 členná domácnosť ţeny 15,7 17,9 22,5 24,5 17,9 

1 členná domácnosť 65+ 14,8 16,4 21,9 26,2 15,2 

Neúplné rodiny (najmenej 1 dieťa) 29,4 25,9 20,9 23 25 

Zdroj: ŠÚ SR, podľa metodiky EU –SILC 
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Ţivonarodení a dojčenská úmrtnosť  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ţivonarodení 53 904 54 424 57 360 61 217 60 410 60 813 

Mŕtvonarodení 218 207 226 228 189 190 

Zomretí do 1 roka spolu 355 334 336 346 344 300 

 

 

MJ 2007 2008 2009 2010 2011 

Dojčenská  úmrtnosť (zomretí do 1 roka veku na 1 000 

ţivonarodených) promile 6,14 5,86 5,65 5,69 4,93 

Novorodenecká . úmrtnosť (zomretí do 28 dní na 1 

000 ţivonarodených) promile 3,36 3,43 3,07 3,59 2,91 
Zdroj: ŠÚ SR; údaje roku 2011 zohľadňujú výsledky SODB 2011 

4.2. KONTEXTOVÉ  INDIKÁTORY SPOLOČENSKEJ ANÓMIE  

4.2.1. DRŢANIE ZBRANÍ  

Drţanie zbraní násilným muţom je výskumami potvrdzovaný rizikový faktor  vysokého 

stupňa  nebezpečenstva páchateľstva násilia voči svojej partnerke či inej ţene, prípadne  voči 

deťom. „Ak násilný muţ vlastní (legálne alebo nelegálne) zbraň, zvyšuje to riziko 

ozbrojeného násilia. Toto riziko je špeciálne vysoké, ak uţ v minulosti zbraň v kontexte 

násilia pouţil, alebo sa jej pouţitím vyhráţal. Preto je potrebné odobrať takýmto muţom 

povolenie vlastniť zbraň. Násilní partneri môţu ako zbraň pouţívať techniky bojových umení 

alebo agresívne zvieratá (bojovné psy).“
63

 

Na Slovensku  sa osobitne nevedie evidencia drţiteľov zbrane, ktorí uţ boli násilní, resp. 

evidencia odobraných zbraní násilným muţov voči ich partnerkám či iným ţenám. Sleduje sa 

iba počet  drţiteľov zbraní ( nie podľa pohlavia) a počet vydaných nových zbrojných 

preukazov.  

Za posledné tri roky na Slovensku získalo moţnosť legálne vlastniť zbraň 20-tisíc ľudí. 

Koncom roka 2011 napočítala polícia  275 tisíc legálne drţaných zbraní. Nárast vydaných 

zbrojných pasov bol pritom „sťaţený“ psychotestmi. Počet ţiadateľov, ktorí neuspeli, bol 

však  119 z pribliţne 3-tisíc. 600 ţiadateľov o zbrojní pas  získalo aj povolenie  nosiť zbraň na 

ulici, pritom nejde o poľovníkov, ani o ozbrojené zloţky.  Evidencia podľa pohlavia sa 

nevedie, tá sa však predpokladať, ţe väčšina  drţiteľov  zbraní a ţiadateľov o vydanie 

zbrojného preukazu sú muţi.  

Vývoj počtu drţiteľov zbraní a evidovaných zbraní  v 2004 - 2011 
Rok Drţitelia zbraní Evidované zbrane 

2004  135 530  212 414 

2005   132 982  212 817 

2006   140 118  218 802 

2007   141 127  224 321 

2008   141 233  225 073 

2009   150 997  239 311 

2010   160 286  275 339 

2011   163 176  275 754 

                                                 
63 Podľa Gondolf 2001; Robinson 2004; Humphreys a kol. 2005 v  Kol. autorov/riek, 2008: Monitorovacia správa k 

východiskovej situácii v oblasti poskytovania pomoci a ochrany ţenám zaţívajúcim násilie v párových vzťahoch v meste 

Košice, Záujmové zdruţenie ţien Fenestra 
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Zdroj:  Prezídium Policajného zboru64  

V priebehu sledovaného obdobia rástol počet celkovo  vydaných zbrojných preukazov. Nárast 

vydaných prvých zbrojných preukazov v roku 2010 sa však zastavil a v roku 2011 bolo 

vydaných „uţ len“ 3 807  prvých  zbrojných preukazov.   To znamená, ţe počet  nových 

drţiteľov zbraní, resp. ľudí  prvýkrát vo svojom ţivote, ktorí získali  oprávnenie drţať zbraň  

sa na Slovensku v roku 2011  zvýšil o ďalších 3 807 ľudí.  Nových zbrojných preukazov bolo 

vydaných v roku 2011  ešte viac, 5 488. Celkovo bolo teda v roku 2011 vydaných 9 295 

zbrojných preukazov.
65

  

 

Počet vydaných zbrojných preukazov  

 

Poznámka:  drţitelia zbrojných preukazov podľa pohlavia sa nevedú  
Zdroj: Prezídium Policajného zboru , úrad justičnej a kriminálnej polície odbor justičnej polície 

 

Práve v súvislosti so zavraţdenými ţenami zo strany bývalých  partnerov nelegálne drţanými 

strelnými zbraňami je však väčším problémom práve nedovolené ozbrojovanie či drţanie 

strelných zbraní bez oprávnenia. Za trestný čin  nedovoleného ozbrojovania  a obchodovania 

so zbraňami   podľa § 294 a 295 Trestného zákona   bolo v roku 2011  stíhaných  314 osôb, 

v roku 2010 taký istý počet. 
66

 

4.2.2. ROZVODOVOSŤ A  JEJ VÝBRANÉ PRÍČINY  

Miera rozvodovosti – ako ukazovateľ  manţelskej, resp. rodinnej  nestability nie je síce 

priamym faktorom NPŢ, sekundárne však môţe rozpad manţelstva vplývať na ďalšie, 

pokračujúce násilie, ako aj rozpad manţelstva môţe byť spôsobený práve násilným správaním 

jedného z partnerov.  

V sledovanom období 2009 – 2011  sa počet rozvedených manţelstiev pohyboval na úrovni 

12 tisíc za rok, pričom v roku 2011 počet klesol na pribliţne 11 tisíc. Počet rozvodov treba 

vidieť v kontexte počtu manţelstiev. Aj keď pomer rozvodov a manţelstiev  v danom roku nie 

úplne presná miera vzhľadom na dĺţku trvania manţelstva, index rozvodovosti aspoň 

pribliţne indikuje, ţe na 100 manţelstiev pripadlo v sledovanom období   43 – 48  rozvodov.  

Vývoj rozvodovosti   a sobášnosti v ( v tis.) 

Rok 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet rozvedených manţelstiev 9,40 9,27 11,55 12,72 12,17 12,68 12,67 12,01 11,10 

Počet  uzavretých manţelstiev 

(sobášov) 
27,48 25,90 26,15 25,94 27,44 28,29 26,36 25,42 25,62 

Index rozvodovosti 

(Rozvody/manţelstvá v danom 

roku) 

0,34 0,36 0,44 0,49 0,44 0,45 0,48 0,47 0,43 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR ,  Štatistický úrad  SR 

                                                 
64 Podľa Trško, M., 2012: Zbraní je u nás najviac od vojny, http://www.sme.sk/c/6495168/zbrani-je-u-nas-najviac-od-

vojny.html  
65 Informácie poskytnuté komunikačným odborom MV SR 
66 Správa o činnosti prokuratúry  za rok 2011; Generálna prokuratúra SR,  dostupné na: 

http://www.genpro.gov.sk/extdoc/50811/sprava%20o%20cinnosti%202011  

 2009 2010 2011  

Počet vydaných zbrojných preukazov  150 979 161 392 163 176 

Počet vydaných prvých zbrojných preukazov  2 873 5 467 3 807 

http://www.sme.sk/c/6495168/zbrani-je-u-nas-najviac-od-vojny.html
http://www.sme.sk/c/6495168/zbrani-je-u-nas-najviac-od-vojny.html
http://www.genpro.gov.sk/extdoc/50811/sprava%20o%20cinnosti%202011
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Ministerstvo spravodlivosti SR sleduje aj príčiny rozvratu rozvedených manţelstiev. Pre 

potreby problematiky  NPŢ  najvýpovednejšou  sledovanou kategóriou  je zlé zaobchádzanie, 

odsúdenie za trestný čin. Kulminácia čo do celkového  počtu bola  v sledovanom období 

zaznamená v predkrízovom roku 2008, kedy dosiahol počet úroveň z roku 1999. Od roku 

2008 postupne počet takejto príčiny klesá  a v roku 2011 dosiahol počet 144.  Sledovali sme  

aj vývoj počtu tejto príčiny podľa pohlavia. Muţi zapríčinili rozvrat manţelstva z dôvodu 

zlého zaobchádzania alebo odsúdenia za trestný čin niekoľko násobne viac ako ţeny. Pričom   

počet rozvratov  zapríčinených ţenou v sledovanom období  kontinuálne klesal, u muţov len 

v ostatných troch rokoch.  

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistické ročenky 

Regionálne rozdelenie tejto príčiny indikuje pomerne výrazný výskyt v Nitrianskom 

a Banskobystrickom kraji. Ku zníţeniu došlo v ostatných troch rokoch vo všetkých krajoch 

s výnimkou Banskobystrického kraja.  

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistické ročenky 

4.2.3. NADMERNÉ UŢÍVANIE ALKOHOLU  
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BA TT TN NR ZA BB PO KE BA TT TN NR ZA BB PO KO

Muţi Ţeny
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2008 19 11 22 42 29 33 23 29 4 0 0 10 3 0 0 2

2005 20 12 27 24 21 32 27 31 4 5 2 8 0 0 1 4
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Na výskyt násilia  páchaného na ţenách môţe vplývať aj nadmerné uţívanie alkoholu. Nejde 

však o kauzálny vzťah, ale o rizikový faktor, katalyzátor.  Treba zdôrazniť, ţe násilia voči 

ţenám sa podľa počtu odsúdených muţov za NPŢ dopúšťajú zväčša triezvi muţi. V roku 

2011 tri štvrtiny odsúdených muţov  spáchali násilný trestný čin voči ţene  triezvi, pod 

vplyvom alkoholu či drog bolo len 25% odsúdených muţov za NPŢ.
67

  Zároveň však platí, 

ţe  u ľudí, ktorí majú tendenciu správať sa násilne, môţe alkohol zníţiť prah vnímania násilia, 

a tým prispieť k jeho vystupňovaniu.  Zneuţívanie alkoholu, resp. jeho nadmerné uţívanie  

v spoločnosti sme preto sledovali ako indikátor spoločenskej anómie, ktorý sekundárne môţe 

indikovať  zvyšovanie prevalencie NPŢ.  

V roku 2011  bolo celkovo  v psychiatrických ambulanciách  takmer 133  tisíc vyšetrení osôb 

s poruchami psychiky a správania v dôsledku uţitia alkoholu (F10). Medziročne  došlo iba 

k miernemu zníţeniu o pribliţne 3 tisíc. Vyšetrení muţi tvorili 75,7%, ţeny 24,3%. So 

syndrómom závislosti bolo pritom pribliţne 108 tisíc takýchto vyšetrení, muţi tvorili opäť 

viac ako 75%. Muţi tvoria ¾ zo všetkých vyšetrených a diagnostikových osôb so 

syndrómom závislosti od alkoholu. Podiel ţien  medziročne stúpol zo 25,2% v roku 2009  

na 25,7% v roku 2010, v roku 2011 klesol na 24,5%. 

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 2011 

Spolu Muţi Ţeny 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 

 

132 982 100 669 32 313 

z toho syndróm závislosti 

(F10.2) 

102 718 

 

76 798 

 

25 920 

 

111 225 

 

82 622 

 

28 603 

 

108 814 

 

82 178 26 636 

Zdroj: NCZI, Ročný výkaz A (MZ SR) 4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2009, 2010, 2011 

modul 3114 + vlastné súčty 

 

 

Zdroj: NCZI, Ročný výkaz A (MZ SR) 4-01 o činností  psychiatrickej  ambulancie za rok 2009, 2010, 2011 

modul 3114 + vlastné súčty 

Odborníci však upozorňujú, ţe väčšina ľudí s nadmerným pitím alkoholu sú nenásilní ľudia 

a o ich závislosti vie len najbliţšia rodina. Stigmatizovaný obraz o alkoholikoch - násilníkoch, 

                                                 
67 MS SR, vyţiadané údaje. 
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porušujúcich zákon vytvárajú médiá
68

 a bránia tak mnohým vyhľadať pomoc, ktorí sa 

s mediálnym obrazom nestotoţňujú.  Pritom Sanatárium  pre AT  Ivana Novotného  vyhľadá 

ročne asi iba 300 – 400  ľudí. Asi desať percent z nich príde z donútenia a nakoniec odmietajú 

liečenie. Podľa výskumu sa odhaduje, ţe dve aţ tri percentá populácie sú alkoholici a do 

štyroch percent sa odhaduje, ţe sú abstinujúci obyvatelia. Pritom  32-33 percent obyvateľstva 

pije nadmerne.
69

 Pod nadmerným pitím sa pritom chápe pitie mnoţstva alkoholu, ktoré je uţ 

zdraviu škodlivé a má následky. Hranicou sú dve jednotky „silných nápojov“ týţdenne. WHO 

za jednu jednotku pritom povaţuje pohár vína, pollitrové dvanásťstupňové pivo alebo 

štamperlík koncentrovanejšieho alkoholu. 

Nadväzujúc na mieru rozvodovosti, sledovali sme aj príčiny rozvratu manţelstva z dôvodu 

nadmerného uţívania alkoholu. Ročne je celkovo zaznamenaných okolo 1 100 takýchto príčin 

rozvratu manţelstva, pričom  u muţov je táto príčina evidovaná  10-krát častejšie ako u ţien. 

V priebehu  krízových rokov 2009 - 2010 bol zaznamenaný nárast u muţov aj u ţien, 

v ostatnom roku sa počet takejto príčiny rozvratu zníţil.   

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistické ročenky 

Ak sa pozrieme na výskyt zneuţívania alkoholu ako príčiny rozvratu manţelstva podľa 

krajov, jej výskyt je pomerne vysoký vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja. 

Pritom v niektorých krajoch výskyt tejto príčiny u muţov v priebehu rokov klesá ( napr. 

Košický kraj) s výnimkou zastavenia poklesu v krízových rokoch. V Trenčianskom kraji sa 

počet rozvratov drţí na pribliţne rovnakej úrovni.  U ţien je výskyt pomerne vyrovnane nízky 

vo všetkých krajoch, miernu  odchýlku tvoria opäť ţeny z Nitrianskeho kraja, kde najmä 

v roku 2009  zaznamenaný počet tejto príčiny rozvratu u ţien výrazne narástol.  

                                                 
68 Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dokázala, ţe negatívny vplyv na ľudí závislých od alkoholu má aj 

mediálny obraz tohto ochorenia. 
69 Štatistický výskum realizovaný  zdruţením AT Ivana Novotného.  
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Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistické ročenky 

4.2.4. INCIDENCIA DUŠEVNÝCH CHORÔB A OSÔB S PORUCHAMI SPRÁVANIA  

Údaje o výskyte duševných chorôb vyčerpávajúco poskytuje výkaz o činnosti psychiatrických 

ambulancií, ktorým disponuje NCZI. V ňom sa monitoruje napr. počet pacientov vyšetrených 

1x v ţivote, a z nich počet uţ diagnostikovaných duševných chorôb, ktoré sú podkladom pre 

výskyt duševných chorôb ročne v SR (incidencia). Vo výkaze sa uvádzajú aj počty pacientov 

v ochrannej liečbe pre problémy s alkoholom, drogami, alebo pre základné psychiatrické 

ochorenie. Výskyt psychiatrických ochorení (incidencia). V roku 2010 bolo 

novodiagnostikovaných 65 236 osôb s duševnou chorobou, čo predstavuje 1200 /100 000 

obyvateľov v SR. Niektorí pacienti/tky mali zistenú nielen 1 duševnú chorobu (spolu bolo u 

týchto pacientov zistených takmer 83 000 diagnóz) .
70

 .  

Počet vyšetrených osôb podľa pohlavia - diagnóza zistená prvýkrát v ţivote ( diagnóza 

F00 – F99) 

 Incidencia  - počet Incidencia na 100 000 obyvateľov 

 Spolu Muţi Ţeny Spolu Muţi Ţeny 

2000 62 223 29 754 32 469 1 152 1 133 1 170 

2005 75 624 34 558 41 066 1 404 1 322 1 481 

2008 93 236 46 711 51 465 1 724 1 590 1 851 

2009 70 127 32 475 37 652 1 293 1 232 1351 

2011 65 465 29 332 36 133 1 211 1 115 1 303 

Zdroj: NCZI, ROČNÝ VÝKAZ A (MZ SR) 4-01 O ČINNOSTÍ  PSYCHIATRICKEJ  AMBULANCIE 

V priebehu ostatých siedmych  rokov incidencia psychiatrických ochorení  na 100 000 

obyvateľov dosiahla vrchol v roku 2007, kedy  pripadalo 1 724 novodiagnostikovaných osôb 

na 100 000 obyvateľov, 1 527/ 100 000  muţov a 1 211/ 100 000 ţien. Odvtedy incidencia 

                                                 
70 NCZI,: Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR  za roky 2009 – 2011, 

http://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/sprava_zdravotnom_stave.pdf   

 

BA TT TN NR ZA BB PO KE BA TT TN NR ZA BB PO KO

Muţi Ţeny

2011 27 136 143 134 135 151 115 103 2 13 14 20 17 10 8 10

2010 44 188 152 121 123 168 145 126 2 12 16 18 16 15 12 21

2009 25 162 144 133 150 178 127 145 8 12 9 38 20 8 9 22

2008 49 159 153 114 103 167 134 165 12 16 17 17 13 11 6 13

2005 66 152 162 172 136 187 148 177 7 26 19 31 5 12 12 16

1999 72 94 150 200 111 196 154 182 5 10 10 7 16 15 8 15
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klesala s miernym výkyvom v krízovom roku 2010. V roku 2011 poklesla incidencia na 100 

tis. obyvateľov  na svoje sedemročné minimum, u ţien aj u muţov.  

 

Poznámka: zaokrúhlené podľa matematických pravidiel  

Zdroj:  NCZI, štatistické ročenky  

 

V roku 2011 bolo  v psychiatrických zariadeniach celkovo hospitalizovaných  40 690 

pacientov, z toho muţi tvorili 57%.  Pomerne vysoký podiel hospitalizovaných ( 15%) , resp. 

hospitalizovaných muţov  (26%) tvorili pacienti s poruchami  psychiky a správania 

zapríčinené uţívaním alkoholu – syndrómom závislosti ( F10.2). 

Hospitalizovaní pacienti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach  podľa  hlavnej 

psychiatrickej diagnózy a pohlavia  ( SR, 2011)  

Ukazovateľ Spolu muţi ţeny 

Počet pacientov v ústavnej psychiatrickej starostlivosti 40 690 23 316 17 374 

z toho Akútna reakcia na stres ( F43.0) 452 244 208 

Posttraumatická stresová porucha (F43.1) 36 14 22 

Adaptačné poruchy (F43.2) 1 094 587 507 

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu 

- syndróm závislosti (F10.2) 

7 734 6 029 1 705 

Depresia s/bez suicidálnymi tendenciami 

( F32, F33) 

4 295 1 354 2 941 

Zdroj: NCZI / Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12 

V roku 2010 ochranná liečba bola indikovaná, resp. dobrovoľne akceptovaná v 1 563 

prípadoch. Z nich 45 % pre alkohol, 33 % pre psychiatrickú diagnózu a 18 % pre drogy, 4 % 

pre závislosť na sexe.
71

  

V roku 20011 bolo celkovo do ambulantnej ochrannej liečby prijatých 881 ţien a muţov. 

Ţeny tvorili 12,1% zo všetkých osôb prijatých do ambulantnej ochrannej liečby v roku 2011. 

                                                 
71 NCZI,: Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR  za roky 2009 – 2011, 

http://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/sprava_zdravotnom_stave.pdf   

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spolu 1 404 1 408 1 791 1 724 1 293 1 527 1 211

Muţi 1 322 1 287 1 608 1 590 1 232 1 456 1 115
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Z toho najviac bolo osôb prijatých do protialkoholickej ochrannej liečby  ( celkovo 391 osôb, 

muţi tvorili 93,6%). 

Počet osôb prijatých do ambulantnej ochrannej liečby  podľa pohlavia a veku ( 2011)  

Druh ochrannej liečby  

Veková skupina 

SPOLU 0 - 18 19 + 

muţi ţeny muţi ţeny 

Psychiatrická 10 11 199 39 259 

Protialkoholická 9 0 357 25 391 

Protidrogová 0 0 166 30 196 

Sexuologická 0 0 33 2 35 

SPOLU 19 11 755 96 881 

Zdroj: ROČNÝ VÝKAZ A (MZ SR) 4-01 O ČINNOSTÍ  PSYCHIATRICKEJ  AMBULANCIE za rok 2011 

 

4.2.4. SAMOVRAŢEDNOSŤ  

 

Psychiatricky chorí  pacienti/tky  a/alebo osoby so závislosťou („s“ alebo „bez“ psychiatrickej 

diagnózy) sú často osoby  s rizikom sebapoškodzovania. V roku 2011 bolo na celom území 

SR evidovaných 529 dokonaných samovráţd a 1004 samovraţedných pokusov. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom ide o zníţenie aj v počte samovráţd ( 612 prípadov v roku 2010) , 

aj v počte samovraţedných pokusov ( 880 prípadov v roku 2010).  Z regionálneho hľadiska 

bolo najviac  dokonaných či nedokonaných samovráţd v Banskobystrickom kraji.  

 

Samovraţdy a samovraţedné pokusy  v podľa krajov SR ( v 2011)  

 

Územie trvalého bydliska Druh poškodenia Spolu 

Slovenská republika 
samovraţda 529 

samovraţedný pokus 1004 

Bratislavský kraj 
samovraţda 70 

samovraţedný pokus 187 

Trnavský kraj 
samovraţda 35 

samovraţedný pokus 117 

Trenčiansky kraj 
samovraţda 55 

samovraţedný pokus 129 

Nitriansky kraj 
samovraţda 58 

samovraţedný pokus 88 

Ţilinský kraj 
samovraţda 90 

samovraţedný pokus 106 

Banskobystrický kraj 
samovraţda 105 

samovraţedný pokus 137 

Prešovský kraj 
samovraţda 64 

samovraţedný pokus 64 

Košický kraj 
samovraţda 52 

samovraţedný pokus 176 

Bez udaného trvalého 

bydliska 

samovraţda 8 

samovraţedný pokus 2 

Úhrn 
samovraţda 537 

samovraţedný pokus 1006 
Zdroj: NCZI /Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2 - 12 
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Z medicínskeho hľadiska medzi rizikovými faktormi suicidálneho správania patrí duševná 

porucha (napr. depresia, poruchy osobnosti, závislosti na alkohole, alebo schizofrénie), a 

niektoré fyzické ochorenia, ako sú neurologické poruchy, rakovina a HIV infekcie. 

Medicínske faktory sú pomerne rovnaké u oboch pohlaví. K dispozícii sú efektívne stratégie a 

intervencie pre prevenciu samovráţd.
72

  

 

Z hľadiska pohlavia  takmer 85% dokonaných samovráţd a 64% zo samovraţedných 

pokusov tvoria muţi. Tento trend je na Slovensku, aj vo väčšine krajín  pomerne dlhodobý 

a stabilný.
73

 Výrazne vyšší podiel muţov so suicidálnym správaním  v porovnaní so ţenami 

moţno vysvetliť viacerými  rodovo špecifickými faktormi. Niektorí psychológovia naznačujú, 

ţe dôvody pre rodové rozdiely môţu spočívať v niţšej tendencii muţov vyhľadať 

psychologickú a lekársku pomoc. Väčšia sociálna stigma muţskej depresie a nedostatok 

sociálnych sietí, podpory a pomoci s depresiou sú často uvádzané ako hlavné dôvody pre 

vyššiu samovraţednosť muţov v porovnaní so ţenami. V tejto súvislosti sa uvaţuje aj 

o dôleţitosti a vhodnosti odhadu rizika suicidálneho správania vzhľadom na pohlavie zo 

strany psychiatrie.
74

 

Viaceré štúdie naznačujú, ţe pracovné faktory, ako je nezamestnanosť, pracovná nestabilita 

a pod. sú dôleţitými faktormi viac pre muţov ako pre ţeny. Výsledky štúdií však nie sú 

jednoznačné a vplyv  zvýšenej nezamestnanosti počas krízy na samovraţednosť  sa 

v niektorých krajinách potvrdil u oboch pohlaví. 
75

 

Menšia pozornosť sa doposiaľ venovala výskumu preventívnych faktorov suicidálneho 

správania. U ţien je to napr. tehotenstvo či  starostlivosť o dieťa do 2 rokov  ( nie manţelstvo 

ako také), u muţov je to manţelstvo, resp. status slobodný ( single)  je pre muţov rizikovým  

faktorom. Jedným z moţných vysvetlení nárastu samovráţd mladých muţov v ostatných  

rokoch sú sociálne a ekonomické zmeny umoţňujúce ţenám odchod z neuspokojivého 

partnerského vzťahu, ktoré môţu byť rizikovým faktorom pre  suicidálne správanie muţov.
76

 

 

Samovraţdy a samovraţedné pokusy  v SR ( v 2011)  

 
Úhrn 

Počet  dokonaných  samovráţd 

 

Počet samovraţedných pokusov 

 

muţ 1090 449 641 

ţena 443 80 363 

SPOLU 1 533 529 1004 
Zdroj: NCZI /Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2 - 12 

 

 Zatiaľ čo vo väčšine krajín Európy sú samovraţedné pokusy  pomerne viac realizované 

ţenami,  na Slovensku vývoj za  ostatných desať o rokov naznačuje opačný trend. V roku 

2000 ţeny prevyšovali  v počte samovraţedných pokusov muţov pribliţne o 100, v roku 2011  

samovraţedné pokusy muţov prevyšujú počet samovraţedných pokusov ţien  takmer o 

polovicu.  

 

 

 

                                                 
72 WHO:  http://www.who.int/topics/suicide/en/  
73 Výnimku tvorí Čína, kde je vyšší podiel samovráţd ţien, hlavne z vidieckeho prostredia. (K . Hawton, 2000: Sex and 

suicide Gender differences in suicidal behaviour; http://bjp.rcpsych.org/content/177/6/484.short 
74 K . Hawton, 2000: Sex and suicide Gender differences in suicidal behaviour; The British Journal of Psychiatry 177: 484-

485  (2000): http://bjp.rcpsych.org/content/177/6/484.short  
75 tamtieţ 
76 tamtieţ 

http://www.who.int/topics/suicide/en/
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=KEITH+HAWTON&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/content/177/6/484.short
http://bjp.rcpsych.org/search?author1=KEITH+HAWTON&sortspec=date&submit=Submit
http://bjp.rcpsych.org/content/177/6/484.short
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Evidované samovraţedné pokusy v SR u muţov a ţien v roku 2000 a 2007–2011  

Rok 

Samovraţedné pokusy 

spolu 
z nich 

muţi ţeny 

2000  722  312  410  

2007  829  446  383  

2008  971  534  437  

2009  795  463  332  

2010  880  522  358  

2011 1004 641 363 

Zdroj:  NCZI  

Informácie o suicidálnom správaní  ţien a muţov v dôsledku podozrenia na ohrozenie násilím 

nájdete v kapitole 2.4.5.  

4.2.5. ZNEUŢÍVANIE, TÝRANIE A ZANEDBÁVANIE DETÍ – OBETE 

KRIMINALITY 

Ako sme uţ uviedli v kapitole 2. 5. 2 zneuţívané, týrané a zanedbávané deti  sú v kontexte 

násilia páchaného na ţenách  vnímané jednak ako priame  či sekundárne obete, kedy spolu 

s matkou sú týrané a bité aj  ony, resp. matka začne v dôsledku preţitého a neliečeného 

traumatizujúceho záţitku týrať deti aj sama. Zároveň sú  však týrané a zanedbávané deti 

vnímané aj ako osoby s nepriaznivou prehistóriou  psychickej a psychologickej viktimácie, 

ktorá môţe byť prediktorom  budúceho, opakovaného, naučeného násilného správania voči 

blízkym  ( partnerom/kám a/alebo deťom).  

O počte týraných, zanedbávaných a zneuţívaných detí máme informácie iba 

z administratívnych údajov
77

, pričom latencia  tohto fenoménu je pravdepodobne rovnaká, ak 

nie vyššia ako latencia násilia páchaného na ţenách.  Podrobný prehľad o týraných dievčatách 

a chlapcoch v systéme opatrení sociálnoprávnej ochrany  od roku 2009 je súčasťou kapitoly č. 

2.5.2.  Na tomto mieste uvádzame detské obete kriminality, t. j. počet  maloletých obetí podľa 

pohlavia za vybrané trestné činy tak ako ich zaevidovala polícia.  Ide teda o prípady, keby bol 

naplnený podľa posúdenia polície skutkový stav TČ a prípad bol zaevidovaný.  

Podľa zistenej kriminality Policajného zboru je ročne evidovaných pribliţne 700 detských 

obetí násilnej kriminality a 500 obetí mravnostnej kriminality. Zatiaľ čo počet zistenej  

násilnej kriminality na deťoch  v priebehu sledovaných rokov klesá, počet detí – obetí zistenej 

mravnostnej kriminality stúpa . Pritom platí, ţe chlapci sú viac obeťami násilnej a dievčatá 

mravnostnej – sexuálnej kriminality. V roku 2011 však výrazne narástol aj počet chlapcov – 

obetí sexuálneho zneuţívania ( detské obete za všetky evidované TČ nájdete v prílohe   

Polícia) 

 

 

 

                                                 
77 ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2011, dostupné  na 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/statistic/SD/soc.%20vykazy/V12_SR-2011.zip  

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/statistic/SD/soc.%20vykazy/V12_SR-2011.zip
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Deti - obete  násilnej a mravnostnej zistenej kriminality 2009 – 2011 (najpočetnejšie TČ) 

Trestné činy 

násilnej a 

mravnostnej 

kriminality  

2009 
2010 

  
2011 

muţ 

do 18 

r. 

ţena 

do 18 

r. 

skupina osôb  

muţ 

do 

18 r. 

ţena 

do 

18 r. 

skupina osôb 

muţ 

do 18 

r. 

ţena 

do 

18 r. 

skupina osôb 

deti 

do 

15 r. 

mládeţ 

15-18 

deti 

do 

15 r. 

mládeţ 

15-18 

deti 

do 

15 r. 

mládeţ 

15-18 

NÁSILNÁ  

KRIMINALITA                     613 208 27 16 543 189 33    12 461 153 43 10 

lúpeţné prepad.osôb 

(§ 188)              143 21 6 8 108 34 4    5 65 16 8 2 

úmyselné ublíţenie 

na zdraví             260 52 2 4 218 44 2    2 185 33 2 2 

nebezpečné 

vyhráţanie (§ 360)            47 32 3 1 53 36 4    3 35 23 3 1 

vydieranie (§ 189)                       109 38 3 1 125 25 10    1 130 38 13 3 

týranie blízkej a 

zverenej osoby         26 28 7 2 15 15 11    1 20 15 14 2 

                                                                                   

MRAVNOSTNÁ  

KRIMINALITA                  72 419 9 1 65 368 10    2 116 502 13 1 

znásilnenie (§ 199)                          56 1         42 1         46         

sex. zneuţívanie  

zverenej osoby         3 16 4     5 11        2 2 22 3     

sex. zneuţívanie 

ostatných osôb          50 314 3     43 294 9     87 405 9     

sexuálne násilie (§ 

200)                 19 33 1     17 19         25 26 1 1 

obchodovanie s 

ľuďmi (§ 179)                 0     1     2         1 2         

Poznámka: celkový počet  detských obetí násilnej a mravnostnej kriminality  nie je súčtom jednotlivých 

trestných činov; kompletný prehľad nájdete v prílohe Polícia.  

Zdroj: PPZ - štatistika kriminality, vyţiadané údaje  

Deti - obete  násilnej a mravnostnej zistenej kriminality 2009 – 2011 ( iba jednotlivci)  

 

Zdroj: PPZ - štatistika kriminality, vyţiadané údaje  
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5. OSOBITNÉ DRUHY   NPŢ A SKUPINY ŢIEN ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE  

5.1. NÁSILIE NA RÓMSKYCH ŢENÁCH  A NEDOBROVOĽNÉ STERILIZÁCIE  

 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje násilie na rómskych ţenách, najmä tých 

z neintegrovaného prostrediach. Hoci osobitný celoplošný či etnografický výskum násilia 

páchaného na rómskych ţenách nebol realizovaný, viaceré čiastočné zistenia indikujú výrazne 

intenzívnejší rozsah rodovo podmieneného násilia na  rómskych ţenách. Odhaduje sa, ţe ak je 

v celkovej populácií násiliu zo strany partnera vystavená kaţdá piata ţena, v rómskej 

populácii z neintegrovaného prostredia to bude kaţdá  tretia alebo kaţdá druhá ţena. 

Chudoba ţien v týchto komunitách ich robí excesívne závislými od muţského partnera 

a komunity. Od ţien sa často neočakáva, ţe budú pracovať. Preto  dievčatá často ani 

neukončia základnú školu. Pozorované boli prípady   predaja  ţien či núteného  manţelstva. 

Násilie  tu má komunitný charakter a má mnoho podôb ( bitky, zneuţívanie, prostitúcia, 

obchodovanie so ţenami). Pri partnerskom násilí komunita zasiahne  aţ v prípadoch váţnych 

zranení ţien. Napriek tomu sa očakáva, ţe ţena v násilnom vzťahu zotrvá. Znásilnená  rómska 

ţena často musí zostať so svojím násilníkom. Väčšou hanbou je  nebyť pannou a nebyť 

vydatá, ako  ţiť s násilníkom.
78

 

 

Na druhej strane celkovo aţ 70% skúmanej časti rómskej populácie z neintegrovaného 

prostredia neakceptuje násilné správanie - bitie ţeny muţom, 24%  by vedelo takéto násilie 

ospravedlniť a iba 4%  ho povaţujú za celkom normálne.  Pritom rómski muţi povaţovali 

bitie ţeny častejšie za normálne a častejšie ho vedeli ospravedlniť v porovnaní s rómskymi 

ţenami (  spolu asi o 10% vyššia tolerancia). Zároveň však platí, ţe normatívne predstavy 

o ţene a muţovi, ako aj rozdelenie  prác na striktne muţské a ţenské je v neintegrovaných 

rómskych komunitách vyhranenejšie ako v celkovej populácií, čo môţe prispievať ku vzniku 

a pretrvávaniu násilia na rómskych ţenách.
79

  

S problematikou násilia na rómskych ţenách úzko súvisí aj problematika obchodovania so 

ţenami, najmä za účelom sexuálneho vykorisťovania. Evidované obete obchodovania 

s ľuďmi sa podľa etnického pôvodu nevedú, ale viaceré prieskumy naznačujú ţe najviac 

ohrozené sú mladé ţeny zo sociálne marginalizovaného prostredia, často rómskeho pôvodu, 

s nízkou dostupnosťou informácií a prevencie.
80

  Viac  aktuálnych informácií  o obchodovaní 

so  ţenami prinášame v podkapitole 5.4.  

V súvislosti s obchodovaním za účelom sexuálneho vykorisťovania nemoţno nespomenúť aj 

problematiku prostitúcie, ktorá je na Slovensku síce legálna a trestná je len sprievodná  

činnosť či uţ nútenie, profitovanie alebo sprostredkovanie prostitúcie.  Prostitúcii venujeme 

osobitnú podkapitolu 5.5.  Na tomto mieste prinášame zistenia  osobitného prieskumu, ktorý 

poskytuje aspoň základné  poznatky o prostitúcií v marginalizovaných rómskych komunitách.  

                                                 
78Poznatky zistené  na základe  skupinových rozhovorov realizovaných so sociálnymi pracovníčkami/pracovníkmi 

a pracovníčkami z komunitných centier  v segregovaných komunitách (Rozhanovce, Petrovany, Stará Ľubovňa, atď.) v rámci  

vzdelávacieho projektu realizovaného MVO Moţnosť voľby a podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti.  Uvedené 

informácie sú extrahované zo seminára o výsledkoch projektu zo dňa 30. júna 2011.  
79 Kultúrne Zdruţenie Rómov Slovenska: Dáta o ľudských práva rómskych ţien, Banská Bystrica 2009. Výskum bol 

realizovaný na vzorke 618 respondentova respondentiek  15 a viac  ročných z Košického, Prešovského a Banskobystrického 

kraja zo segregovaných a separovaných osád alebo častí obce alebo mesta (celkovo 98 lokalít). 
80 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 
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V rámci akčného plánu pre boj s obchodovaním s ľuďmi bol  Ministerstvom vnútra SR 

a Akadémiou Policajného zboru realizovaný výskum v rizikových, marginalizovaných 

rómskych komunitách v Banskobystrickom, Prešovskom, Košickom  a Ţilinskom kraji. Zber 

údajov realizovali komunitní pracovníci a pracovníčky v spolupráci so  Splnomocnencom pre 

rómske komunity v roku 2010. Celkovo bolo zozbieraných 398 dotazníkov. Respondenti 

z marginalizovaného rómskeho prostredia  sprostredkovali svoje poznatky a názory 

o predmetných javoch. Hoci bol prieskum zameraný najmä na nútenú prácu, vzhľadom na to, 

ţe  v marginalizovanej skupine je pomerne veľká časť ţien  vykonávajúcich prostitúciu na 

ulici, boli zaradené aj otázky o sexuálnom vykorisťovaní.
81

 Citujeme z predmetného 

výskumu:  

 

„V prvom rade sme chceli zistiť, aký druh sexuálnych sluţieb bol v komunite vykonávaný. K 

tomu smerovala aj prvá otázka z tejto oblasti: „Aký bol účel obchodovania s obeťou alebo s 

niekým z Vašich príbuzných, či priateľov“, pričom respondenti sa vyjadrovali k týmto  

formám: dobrovoľná prostitúcia, nútená prostitúcia, pornografia, iné sexuálne služby (mali 

uviesť konkrétne aké). 

 

Na aký druh sexuálnej nútenej práce bola obeť zneuţitá? 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

Ak budeme ponímať sexuálne sluţby v nadväznosti na uspokojovanie sexuálnych potrieb  

klientov, môţeme zhrnúť sexuálne sluţby do dvoch skupín: prostitúciu – tá tvorila podľa 

respondentov 87 % a pornografia a iné sluţby 13 %. Z uvedeného vyplýva, ţe v komunite je 

najrozšírenejšia prostitúcia. Najviac sa vykonáva na ulici, aţ 41% obetí, potom v súkromnom 

byte alebo dome 27%. V nočnom bare alebo klube 19 % a v erotickom salóne 12 %. 

Miesto, kde boli sluţby vykonávané  

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

Či obeť vykonávala nútenú sexuálnu prácu sama, so Slovenkami alebo s cudzinkami nám 

zodpovedali respondenti v ďalšej otázke: „S obeťou boli vykorisťované na sexuálne sluţby 

len naše občianky, alebo aj cudzinky“, respondenti sa vyjadrovali: len Slovenky, aj cudzinky. 

Počas výskumu sme chceli zistiť miesto, kde bola obeť obchodovaná -  doma alebo/aj 

                                                 
81 Záverečná správa z v e d e c k o - v ý s k u m n ý c h ú l o h „Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi 

s prihliadnutím na vstup SR do Schengenu“ a  „Formy obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce“ 

http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149718, s. 81 

http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149718
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v zahraničí. V podstate aţ 84 % obetí bolo obchodovaných kombinovane dona a v zahraničí, 

alebo opakovane, resp. inak – v zahraničí. Podľa vyjadrenia respondentov bolo 26 % obetí 

obchodovaných doma, s najväčšou pravdepodobnosťou na ulici, moţno čiastočne v bytoch a 

v baroch. 

 

Miesto, kde boli sluţby poskytované 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

Obsahové zameranie ďalšej otázky malo za cieľ postihnúť dopytovú stránku na sexuálne 

sluţby poskytované jednotlivými formami. Respondenti odpovedali na otázku: „Aký bol 

záujem o sexuálne služby obete?“ Mali moţnosť sa vyjadriť: „malý – len občas, asi raz 

za týždeň, každý deň, niekoľko krát za deň“. Z výpovedí respondentov vyplynulo, ako často 

obete boli v styku s klientmi. 

 

Aký bol dopyt po sexuálnych sluţbách 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

 

Po zistení dopytovej stránky sme chceli získať informácie aj o tom, kto bol najčastejším 

ţiadateľom sexuálnych sluţieb. Respondenti sa k tomu vyjadrovali na základe poloţenej 

otázky: „Kto bol najčastejšie klientom na sexuálne služby obete?“ Mali ponúknuté tieto 

moţnosti odpovedí: naši občania, zahraniční občania – pracujúci (napr. kamionisti, robotníci, 

...), zahraniční občania – turisti. Ako klienti prevaţujú zahraniční občania, či uţ pracujúci 

alebo turisti, tvoria aţ 71 % klientov. Naši občania tvoria 29 % klientely. 

 

Sumár klienti na sexuálne sluţby 

 
Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

Skladba klientov bola pravdepodobne ovplyvnená geografickou polohou regiónov, hustotou 

väčších miest, priemyselných parkov a objektov a dopravnou infraštruktúrou, ktorá je 

vyuţívaná pre nákladnú automobilovú prepravu, turistický ruch a pod. Do určite miery môţe 

byť klientela ovplyvnená miestom pôsobenia obetí, t.j. v prihraničnom priestore, čo môţe mať 
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vplyv na dochádzanie za sexuálnymi sluţbami na územie cudzieho štátu. Klientela môţe byť 

ovplyvnená aj blízkosťou veľkých podnikov a priemyselných parkov, v ktorých sú 

zamestnaní cudzí občania. 

 

Zisťovali sme aj časové rozmedzie, počas  ktorého boli obete zneuţívané. Vyjadrovali sa k 

tomu na otázku: „Ako dlho bola obeť na sexuálne služby zneužívaná : menej ako rok, asi rok, 

tri roky, päť rokov, viac ako päť rokov. 

 

Doba zneuţívania na sexuálne sluţby 

“ 
Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

Predmetom skúmania bolo zistiť aj informácie, či obeti niekto poskytoval „ochranu“ v zmysle 

priekupníctva  či pasáctva. Totoţnosť sme zisťovali v otázke „Pri sexuálnych službách 

poskytoval obeti ochranu?“ s moţnosťou vyjadrenia „jej druh, manžel, člen rodiny, nie je 

člen rodiny, otrokár, sexuálne 

služby vykonávala samostatne bez ochrancu“. Podľa výpovedí respondentov otrokár alebo 

niekto cudzí - nie člen rodiny, poskytoval ochranu aţ 66 % obetí, 14 % obetí poskytoval 

ochranu člen rodiny a 20 % obetí bolo bez ochrany. 

 

Kto robil ochranu zneuţívanej obeti 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

Jedným z faktorov, ktorý mohol ovplyvniť to, ţe sa mnohí občania stali obeťami núteného 

sexuálneho vykorisťovania z dôvodu drogovej závislosti (potreba získať priamo drogy alebo 

peňaţné prostriedky na ich nákup). Drogová závislosť je v mnohých prípadoch aj príčinou 

dobrovoľnej prostitúcie. Aby sme získali informácie o týchto skutočnostiach, bola zaradená 

do dotazníku otázka na zistenie drogovej závislosti. „Obeť bola na sexuálne služby prinútená 

z dôvodu závislosti na drogách?“ Respondenti odpovedali na ponuku odpovedí v znení: áno, 

nie, neviem posúdiť. 
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Drogovo závislé obete 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

Respondenti a respondentky mali moţnosť  uviesť informácie o obeti ako je pohlavie, vek, 

dosiahnuté vzdelanie, miesto odkiaľ pochádza, v ktorom kraji ţije, v akých podmienkach v 

detstve vyrastala, kde bývala v dobe, keď sa stala obeťou obchodovania, aké boli sociálne 

pomery v rodine, či bola obeť drogovo závislá a aké drogy uţívala a či sa obeť stala drogovo 

závislá v dôsledku obchodovania. 

 

 

Prevaţná väčšina obetí, vyše 80 % v kaţdom sledovanom kraji, má neukončené základné 

vzdelanie alebo ukončenú základnú školu. Obetí so skončeným stredoškolským vzdelaním 

(stredná odborná alebo stredná škola s maturitou) v Banskobystrickom kraji bolo 13,6 %, v 

Prešovskom 11,6 %, v Košickom 7,1 % a jedna obeť bola s vysokoškolským vzdelaním. 

Z akej aglomerácie obeť sexuálne vykorisťovaná pochádza 

 

Pre posúdenie dôvodov na obchodovanie sme zisťovali pomery, v ktorých obeť ţila. „Obeť v 

detstve bývala: s obidvomi rodičmi, s jedným rodičom, u príbuzných, s cudzími ľuďmi, 

vyrastala v detskom domove“. 
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S kým v detstve sexuálne vykorisťovaná obeť ţila 

 

 

V otázke „Aké boli sociálne pomery obete obchodovania v rodine obete“ respondenti 

odpovedali na niektorú ponúkanú moţností: „jeden rodič nezamestnaný, obidvaja rodičia 

nezamestnaní, rodičia nezamestnaní na podpore, rodičia nezamestnaní bez podpory, obidvaja 

rodičia zamestnaní, obeť nezamestnaná, na podpore, obeť nezamestnaná, bez podpory, partner 

obete nezamestnaný, obeť a jej partner nezamestnaní, iné (uviesť aké )“. 

Na základe uvedených faktov respondentmi o sociálnych pomeroch obetí obchodovania a 

pomerov v ich rodinách v jednotlivých krajoch (jeden alebo obidvaja rodičia nezamestnaní, na 

podpore, obeť nezamestnaná na podpore alebo bez podpory ) sa potvrdzuje, ţe väčšina obetí 

pochádza zo sociálne slabých rodín, odkázaných na podporu, čo potvrdzuje doterajšie známe 

fakty. 

Fenoménom súčasnej doby je výrazný nárast šírenia drog vo všetkých regiónoch vo väčších či 

menších aglomeráciách. Preto sme od respondentov chceli zistiť či: „ Bola obeť v čase jej 

obchodovania drogovo závislá, aké drogy uţívala: marihuanu, pervitín, kokaín, heroín, 

subutex, toluén, iné (uviesť aké)“. Výskumom sa potvrdzuje, ţe pomerene veľká časť obetí 

bola drogovo alebo alkoholovo závislá, respektíve odkázaná na návykové látky. 

Predmetom výskumu bolo taktieţ zistiť, či sa „Stala obeť následkom obchodovania drogovo 

závislá?“ Respondenti uvádzali moţnosť: „áno“ alebo „nie“. 

 

Stala sa obeť po obchodovaní drogovo závislá 

 

Z výpovedí vyplýva, ţe 28 % obetí sa v dôsledku obchodovania stalo drogovo závislými. 

Môţe ísť o dôsledok psychického stavu po obchodovaní, alebo závislosť získali obete počas 

obchodovania (mohlo to byť napríklad u ţien obchodovaných za účelom sexuálneho  

vykorisťovania) a taktieţ sa tu môţe prejaviť určitá miera latencie, resp. niektoré osoby 

nepovaţujú uţívanie ľahkých drog za drogovú závislosť. 

 

Do pozornosti sa opätovne dostala problematika  nedobrovoľnej sterilizácie ţien  (osobitne 

rómskych ţien) prípadom V.C. ešte z roku 2000, ktorý skončil aţ rozhodnutím Európskeho 

súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu v roku 2011. ESPĽP konštatoval porušenie 
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práva sťaţovateľky na ochranu pred neľudským a poniţujúcim zaobchádzaním a tieţ 

práva na ochranu súkromného a rodinného ţivota.  ESĽP vo svojich záveroch 

identifikoval nedostatky v tom čase platnej právnej úpravy týkajúcej sa informovaného 

súhlasu a pri výkone sterilizácií a odmietol tvrdenie, ţe sterilizáciu bolo nutné vykonať zo 

„zdravotných dôvodov“, ako tvrdila obhajoba  Slovenskej republiky.  Sudkyňa Mijovic vo 

svojom odlišnom stanovisku k rozsudku uviedla, ţe konanie lekárov bolo najhoršou formou 

diskriminácie. Sterilizácie podľa nej neboli na rómskych ţenách vykonávané náhodne, ale 

boli pozostatkom dlhodobo zakorenených negatívnych postojov voči rómskej menšine na 

Slovensku. Keďţe neexistovali medicínske dôvody na sterilizáciu, bolo jednoznačné, ţe práve 

zmienka o jej pôvode bola dôvodom na vykonanie násilného zákroku. 

Napriek  závaţnosti konštatovaného porušenia základného ľudského práva a  napriek 

opakovaným výzvam medzinárodných i domácich ľudskoprávnych organizácií, ţiaden 

predstaviteľ ani ţiadna predstaviteľka štátnej moci vtedy uvedenú praktiku neodsúdili, ani 

neiniciovali jej riadne prešetrenie a odškodnenie, tak ako sa to stalo v Čechách. 

Tento prípad viedol  ešte v roku 2004 k prijatiu novej právnej úpravy, zákona o zdravotnej 

starostlivosti (č. 576/2004 Z. z.), čím sa zosúladili práva pacientov s medzinárodnými 

štandardmi, zabraňujúce vzniku podobných situácií do budúcnosti.  

Pre úplnosť treba  spomenúť, ţe Európske stredisko pre práva Rómov (ďalej len ERRC) 21. 

septembra  2004 podalo podľa článku 8 Opčného protokolu k Dohovoru o odstránení 

všetkých foriem diskriminácie ţien oznámenie výboru pre odstránenie diskriminácie ţien, 

nezákonných sterilizáciách rómskych ţien na Slovensku. 

ERRC vo svojom oznámení informovala o prípadoch nezákonných sterilizácií z rozsiahleho 

časového obdobia od 80 rokov minulého storočia aţ po súčasnosť. Prípady sú z celého územia 

Slovenska a vykonali sa v štátnych nemocniciach. ERRC uvádza 49 prípadoch sterilizácie 

rómskych ţien bez ich súhlasu, sterilizácií vynútených nátlakom a prípadov, kde chýbali 

informácie o alternatívnych moţnostiach sterilizácií čo podľa ich vyjadrenia predstavovalo 

dôkaz o systematickom porušovaní článku 12 Dohovoru na Slovensku. Výbor pre odstránenie 

diskriminácie ţien prijal uvedený podnet a poţiadal Slovenskú republiku o predloţenie 

stanoviska.  V stanovisku sa okrem iného uvádza, ţe v Slovenskej republike nikdy nedošlo ku 

skutočnostiam, ktoré by mali charakter systematického porušovania ľudských práv. Na 

doloţenie svojho  tvrdenia bolo okrem iného  vypočutých celkom 134 svedkov, z toho bolo 

36 ţien, ktoré podstúpili sterilizáciu. Podstatná časť vypočutých ţien potvrdila, ţe sterilizácie 

boli vykonané s ich súhlasom. Opačné tvrdenia sa stali predmetom prebiehajúceho 

vyšetrovania. Súčasne bolo zistené, ţe rómska komunita vie o prípade, keď rómska pacientka 

neakceptovala odporúčanie lekárov na sterilizáciu a v dôsledku toho ona sama i jej 

nenarodené dieťa zomreli. Iniciované boli aj  šetrenia a inšpekcie na pôrodnícko-

gynekologických  oddeleniach, ktoré nezistili ţiadne pochybenia ani v údajnej diskriminácií a  

segregácii rómskych pacientok na oddeleniach.
82

  

Ministerka spravodlivosti SR Lucia Ţitňanská v súvislosti s rozhodnutím ESPĽP v prípade V.C.   

v roku 2011 zaujala k rozsudku stanovisko a vyjadrila poľutovanie nad individuálnym prípadom 

zásahu do práv sťaţovateľky spojeným s výkonom sterilizácie v auguste 2000. Súčasne 

zdôraznila, ţe súd "zároveň nepotvrdil závaţné obvinenia o organizovanej politike sterilizácií 

rómskych ţien na Slovensku“ 

                                                 
82  Znenie celého stanoviska nájdete na: http://www.genpro.gov.sk/spravy-1267.html?id=53  

http://www.genpro.gov.sk/spravy-1267.html?id=53
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V júni 2012 Európsky súd odškodnil ďalšiu násilne sterilizovanú rómsku ţenu. Sťaţovateľka, 

N.B. bola sterilizovaná ako maloletá počas pôrodu cisárskym rezom v roku 2001 v Nemocnici 

v Gelnici. V rozhodnutí z 12. júna 2012, Európsky súd sťaţnosti vyhovel, keď rozhodol, ţe 

vykonanie sterilizácie na sťaţovateľke je v rozpore s článkom 3 Dohovoru (ochrana pred 

krutým a neľudským zaobchádzaním) a predstavuje porušenie jej práva na ochranu 

súkromného a rodinného ţivota podľa článku 8 Dohovoru. Citujeme z tlačovej správy, ktorý 

vydala Poradňa pre občianske a  ľudské práva v Košiciach: 

„Tento prípad predstavuje ďalší významný posun v našej dlhoročnej snahe dosiahnuť 

odškodnenie pre násilne sterilizované rómske ženy na Slovensku. Sme radi, že Európsky súd 

vyslal slovenskej vláde jasný signál: násilné sterilizácie nesmú byť tolerované. V súlade s 

Európskym dohovorom i ďalšími medzinárodnými dohovormi o ľudských právach vláda nesie 

zodpovednosť za dodržiavanie reprodukčných práv žien, za efektívne vyšetrenie každého 

možného porušenia týchto práv a za poskytnutie zadosťučinenia pre každú poškodenú ženu. 

Zároveň musí zabezpečiť dôslednú prevenciu týchto prípadov v praxi.“ povedala Vanda 

Durbáková, právna zástupkyňa sťaţovateľky. „Odmietavý postoj slovenskej vlády k uznaniu 

zodpovednosti za prax násilných sterilizácií rómskych žien by bol po tomto rozhodnutí naozaj 

neprijateľný a nepochopiteľný. Zdá sa, že vláda bude radšej každých sedem mesiacov 

riskovať medzinárodnú blamáž, než aby sa – raz a navždy - k veci konečne postavila čelom. 

Vláda sa musí ospravedlniť poškodeným ženám a odškodniť ich. Lekári, ktorí ženy násilne 

sterilizovali, musia niesť za svoje konanie zodpovednosť,“ komentovala Barbora Bukovská, 

právna zástupkyňa sťaţovateľky.
83

 

Ďalšie rozhodnutie ESPĽP bolo prijaté 13.novembra 2012, kde  sa  sťaţnosti sťaţovateliek 

I.G. a M.K. vyhovelo. Európsky sud rozhodol, ţe vykonanie sterilizácie bez súhlasu 

zákonných zástupcov predstavovalo porušenie vtedy platnej legislatívy, a porušilo ich právo 

na ochranu pre krutým a neľudským zaobchádzaním podľa čl. 3 Dohovoru. Európsky súd tieţ 

vyhlásil, ţe trestné vyšetrovanie, ktoré vo veci viedli orgány činné v trestnom konaní, 

nespĺňalo zákonné poţiadavky na účinné vyšetrovanie (tieţ podľa čl. 3 Dohovoru). Súd ďalej 

konštatoval, ţe Slovensko aj v tomto prípade porušilo svoju pozitívnu povinnosť podľa 

článku 8 Dohovoru, a to zabezpečiť efektívnu právnu ochranu reprodukčných práv zvlášť 

rómskych ţien, ako zraniteľnej skupiny obyvateľstva. Keďţe sťaţovateľka R.H. v priebehu 

konania v roku 2010 zomrela, Európsky súd sa jej sťaţnosťou nezaoberal. Európsky súd 

priznal sťaţovateľkám aj finančné odškodnenie v sume 28 500€ a 27 000 € a právo na 

náhradu trov konania. Celkovo tak ide  5 pozitívnych nálezov ESPĽP o porušení práv 

sťaţovateliek.
84

 Pritom je viac neţ pravdepodobné, ţe viaceré prípady zostali neodkryté a na 

slovenské súdy sa vôbec nedostali.  

Prípady nedobrovoľných sterilizácií tvoria dôleţitý  spoločenský kontext pre  potenciálne 

zavedenie bezplatných sterilizácií či zlepšenie prístupu a dostupnosti prostriedkov 

plánovaného rodičovstva ( sexuálneho a reprodukčného zdravia) pre marginalizované 

skupiny ţien  (  oprávnenosť na dané sluţby by nebola postavená na etnickej príslušnosti 

k rómskej menšine, ale na základe sociálnych kritérií, ako je poberanie dávok v hmotnej 

núdzi, zdravotné implikácie a pod.). Hradenie predmetných  zdravotníckych sluţieb 

z verejného zdravotného poistenia  naráţa na neochotu štátu  plniť záväzky, ktoré vyplývajú 

z medzinárodného dohovoru CEDAW. Mimovládne organizácie odporúčajú prijať opatrenia 

na odstraňovanie sociálnych a ekonomických bariér k metódam plánovaného rodičovstva pre 

                                                 
83 http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2012/06/PDF-85-KB.pdf  
84http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2012/11/PDF-82-KB.pdf  

 

http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2012/06/PDF-85-KB.pdf
http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2012/11/PDF-82-KB.pdf
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marginalizované skupiny vrátane rómskych ţien, v zmysle odporúčaní Komisie CEDAW.
85

 

Ukazuje sa, ţe dlhodobé neriešenie problematiky reprodukčných práv ţien v podobe 

dostatočnej a úplnej informovanosti ţien o ich moţnostiach, ale aj faktickej dostupnosti ku 

kvalitným a zdraviu nie škodlivým  prostriedkom plánovaného rodičovstva môţe vyústiť do  

násilia páchaného na ţenách, či uţ do prípadov násilnej sterilizácie, alebo napríklad aj do 

stigmatizujúceho umelého prerušenia tehotenstva v dôsledku znásilnenia či sexuálne 

zneuţívania rodinnými príslušníkmi ( viď prípad zavraţdenej Eleny Gujdákovej  v prípade 

M.Č.) 

Aktuálne snahy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny naznačujú riešenie predmetných 

otázok  v podobe úvah o čiastočnom prispení na prostriedky sexuálneho reprodukčného 

zdravia pre presne vymedzené, ohrozené skupiny ţien, sprevádzaného vzdelávaním 

k zodpovednému rodičovstvu. Predmetné iniciatívy by mali  naplniť poţiadavky vyplývajúce 

z medzinárodných dohovorov a zároveň slúţiť ako prevencia neţiaducich  sociálnych 

dôsledkov a porušení  ľudských práv ţien.  

 

5.2. SEXUÁLNE OBŤAŢOVANIE  A MOBBING NA PRACOVISKU  

 

V roku 2006 realizovaný  reprezentatívny výskum o sexuálne obťaţovaní a šikanovaní 

na pracovisku
86

 potvrdil, ţe za ostaných 5 rokov zaţilo priamo alebo nepriamo aspoň jeden 

prejav sexuálneho obťaţovania  66,4 % pracujúcej populácie, pritom ţeny označili dvakrát  

viac prejavov ako muţi. Priamu skúsenosť s prejavom sexuálneho obťaţovania malo 36 

% pracujúcej populácie, z pracujúcich ţien 46 % a z pracujúcich muţov 28,2 %. Pritom 

iniciátorom sexuálneho obťaţovania boli prevaţne  muţi-kolegovia z pracovného kolektívu, 

sexuálne obťaţovanie zo strany nadriadeného tvorilo „iba“ 17 %.  Tolerancia verbálnych 

prejavov sexuálneho obťaţovania na pracovisku je pritom pomerne vysoká - sexuálne 

vtipy, sexistické komentáre nepovaţuje za obťaţujúce pribliţne 60 % populácie.  Akty 

a prezeranie sexuálnych časopisov na pracovisku toleruje pribliţne 50%.   Ţeny sú 

v porovnaní s muţmi voči prejavom sexuálneho obťaţovania signifikantne menej tolerantné.  

Priamu alebo nepriamu skúsenosť s aspoň jedným prejavom mobbingu (šikany) na pracovisku  

malo 82,8  % pracujúcej populácie.  Zo ţien priamo zaţilo priamo aspoň jeden prejav 

mobbingu 69,6 %, z muţov 65,3 %.  Pritom  muţi viac šikanovali muţov ako ţeny, a ţeny 

zase viac ţeny ako muţov. Častejší bolo pritom mobbing medzi kolegami na rovnakej úrovni 

ako bossing.
87

  

Zákaz sexuálneho obťaţovania bol začlenený do našej legislatívy aţ prijatím novely 

k antidiskriminačnému zákonu
88

 v roku 2008. Sexuálne obťaţovanie je definované  ako  

                                                 
85 Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie ţien pre Slovensko  

http://moznostvolby.wordpress.com/2008/08/28/zaverecne-zistenia-vyboru-pre-odstranenie-diskriminacie-zien-pre-

slovensko/. Viac v Zampas, Ch., Kross, R., Lamačková, A., Debrecéniová, J., 2011: CALCULATED INJUSTICE. The 

Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives; Center for Reproductive Rights (New York), Moţnosť voľby, 

Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava 

 
86 Holubová, B., 2006: Šikanovanie a sexuálne obťaţovanie na pracovisku, IVPR 
87 tamtieţ 
88 Zákon č. 85/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred 

diskrimináciou v niektorých oblastiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu 

Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z  a zákona č. 326/2007 Z. z., ktorý bol prijatý 4. februára 2008 

a účinný od 1. apríla 2008. 

http://moznostvolby.wordpress.com/2008/08/28/zaverecne-zistenia-vyboru-pre-odstranenie-diskriminacie-zien-pre-slovensko/
http://moznostvolby.wordpress.com/2008/08/28/zaverecne-zistenia-vyboru-pre-odstranenie-diskriminacie-zien-pre-slovensko/
http://moznostvolby.wordpress.com/
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verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo 

následkom je  alebo môţe byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, 

poniţujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo uráţlivé prostredie. 

Identifikácia či postihovanie sexuálneho obťaţovania sú však nedostatočné, aj keď máme 

evidenciu o tom, ţe je pomerne časté. Ţeny sú vystavované sexuálnemu obťaţovaniu najmä 

na pracovisku, pričom nápravy sa môţu doţadovať na základe ţaloby na základe 

antidiskriminačného zákona na civilnom súde.  Na políciu sa dostanú len prípady, ktoré sú uţ 

viac sexuálnym napadnutím  či pokusom o znásilnenie, čiţe napĺňajú  skutkovú podstatu 

trestného činu.  Riešenie obťaţovateľa/obťaţovateľky, hoci aj len v priestupkovom konaní, za 

verbálne  sexistické útoky je len veľmi zriedkavé.  Navyše reflexia a identifikácia sexuálneho 

obťaţovania zo strany kolegov či nadriadeného  ako cielenej devaluácie ţeny s vplyvom  na 

jej pozíciu na pracovisku  je veľmi nízka. Na pracoviskách sa len ojedinelo  uplatňujú 

odporúčania Kódexu praktických opatrení pre boj proti sexuálnemu obťaţovaniu, a to zo 

strany zamestnávateľov i zamestnancov/zamestnankýň a ich zástupcov (odborových 

organizácií) spočívajúce napr. s prijímaním organizačných poriadkov (etických kódexov 

a pod.) na elimináciu výskytu sexuálneho obťaţovania. Ich význam spočíva v tom, ţe 

deklarujú oficiálny nesúhlasný postoj k sexuálnemu obťaţovaniu a špecifikujú konkrétne 

opatrenia zamerané na jeho prevenciu a elimináciu. Všetci zamestnanci a zamestnankyne sú 

oboznámení s moţnosťami ako sa brániť proti sexuálnemu obťaţovaniu, ako aj s 

konzekvenciami, ak by k jeho prípadom predsa len došlo. 

 

5.3. MRZAČENIE ŢENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV  

 

Problematika  mrzačenia ţenských pohlavných orgánov, ale aj iných  kultúrne škodlivých 

praktík nie je na Slovensku osobitne artikulovaná. Jedným z dôvodov je  predpoklad, ţe tieto 

druhy násilia sa vzťahujú primárne na ţeny migrantky z tretích krajín. Vzhľadom na to, ţe 

Slovensko je pomerne uzavretá krajina a u nás ţijúci cudzinci a cudzinky tvoria  pribliţne 1% 

obyvateľov
89

, predmetné druhy násilia nie sú zahrnuté ani v NAP na prevenciu násilia na 

ţenách ani osobitne v trestnom kódexe. V roku 2010 u nás ţilo pribliţne 3 300 ţien 

s rizikových území, t. j. z krajín Afriky a Ázie.  Kaţdoročne sa novo prisťahuje pribliţne 100 

- 200 ţien z týchto krajín, pričom za  ostatné roky ich počet klesá ( v roku 2010 to bolo 89 

ţien).
90

 

To však neznamená, ţe by nebolo moţné  takéto praktiky u nás trestne postihovať. Aktuálne 

vypracovávaná správa ICRH (International Centre for Reproductive Health) o prevalencii 

a zbere údajov,  právnom rámci,  metódach a nástrojoch  vo všetkých 27 členských štátoch  

EÚ a Chorvátsku sa vzťahuje aj na Slovensko. 
91

 Predbeţná analýza potvrdzuje, ţe v prípade 

výskytu FGM alebo jeho pokusu je moţné takýto násilný čin postihovať ako ujmu na zdraví  

                                                 
89 Všeobecným trendom v prisťahovalectve na územie SR v rokoch 2004 – 2008 bola pomerne silná „maskulinizácia”. Medzi 

prisťahovanými v celom období prevládajú muţi, ktorí tvoria takmer 3/4 z celkového počtu prisťahovaných. Podiel muţov 

vzrástol v tomto období o 7 percentuálnych bodov v neprospech ţien (IOM, 2010: Výročná  št. správa  o migrácií 

a medzinárodnej ochrane v SR,  pre EMN) 
90 Štatistický úrad Slovenskej  republiky 
91 Vypracovanie štúdie zadalo EIGE ( European Institute for Gender Equality vo Vilňuse) a mala byť publikovaná  do konca 

roka 2012.  Za Slovensko správu vypracováva Z. Otčenášová v spolupráci s  Z. Magurovou.  



101 

 

(§ 123 TZ)  či ublíţenie na zdraví  (§155 TZ) podľa rôznej intenzity, prípadne vyuţiť 

vymedzenie  chránenej osoby (§ 139 TZ).
92

 

Potenciálne ohrozené skupiny   ţien FGM  sa na Slovensku,  okrem cudziniek z tretích krajín, 

môţu vyskytovať  aj medzi ţiadateľkami o azyl.  Podľa dostupných informácií bol na 

Slovensku  zatiaľ zaregistrovaný iba jeden prípad. Po ukončení azylového procesu však táto 

ţena opustila Slovensko.
93

 Slovensko však nemá vypracovaný osobitný postup  v takýchto 

prípadoch. Uplatniť by sa však mohol zákon o azyle (Z. č. 480/2002 Z. b.) a jeho ustanovenie 

o ohrozenom ţiadateľovi o azyl, ktorý má nárok na špeciálne zaobchádzanie a špecializovanú 

zdravotnícku  a psychologickú alebo psychiatrickú starostlivosť. 
94

  

Ţeny  -  imigrantky prisťahované n územie SR z rizikových afrických krajín v období od 

2004 – 2010 

Krajiny Afriky  

s praktizovaním FGM
95

 

Prisťahovaní na  trvalý pobyt  na územie 

SR podľa krajiny predchádzajúceho 

pobytu 

Prisťahovaní na obvyklý pobyt 

na území SR podľa  občianstva  

Benin  1 

Cameroon 1 1 

Central African Republic  2 

Cote d'Ivoire  1 

Egypt 10 9 

Eritrea  1 

Ethiopia 1 4 

Ghana 1 1 

Guinea  1 

Kenya 2 6 

Mali  1 

Mauritania  2 

Nigeria 3 7 

Senegal 3 4 

Somalia  5 

Sudan  22 

Tanzania 1 2 

TOTAL 22 70 

Zdroj: ŠU SR 96 

Na Slovensku málo  diskutovanej  téme  mrzačenia ţenských pohlavných orgánov ( FGM) sa 

dostáva v rámci Európy pomerne veľkej pozornosti.  Aktuálne bola vypracovaná komplexná 

správa o FGM v Európe z dôvodu odhadovej prevalencie  500 000 prevalencie ţien a dievčat 

s uţ vykonanou či v riziku vykonania  FGM.  Štúdiu o politikách,  metodológii zisťovania a 

identifikácií, legislatívneho postihovania, ako aj  osvedčených spôsobov prevencie dal 

vypracovať EIGE ( European Institute for Gender Equality vo Vilňuse). 
97

 Bohaté skúsenosti 

má s prevenciou Španielsko, kde pracuje niekoľko  MVO špecializovaných na túto 

problematiku. Prinášame mapu afrických krajín s odhadovanou mierou prevalencie ţien 

s FGM.  

 

                                                 
92 Na základe poskytnutia predbeţných údajov pre účely správy od Z. Magurovej.  
93 European Migration Network, 2010:  Ad-Hoc Query on Female Genital Mutilation and Asylum in the EU 
94 tamtieţ 
95 Wassu-UAB Fundation; http://www.mgf.uab.es/?lang=english  
96 Dostupné na : http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=409&cmd=go&s=1002&sso=2&so=7  
97  Konzorcium zloţené z Ghent University – ICRH a  E.A.D.C. (Yellow Window Management Consultants): Study to map 

the current situation and trends of female genital mutilation 

http://www.mgf.uab.es/?lang=english
http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=409&cmd=go&s=1002&sso=2&so=7
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 Krajiny Afriky s odhadovanou prevalenciou ţien s FGM.  

 

 

Zdroj: KAPLAN, A. y LÓPEZ, A. (2010) Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2009. 

Antropología Aplicada 1. Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 

 

5.4. OBCHODOVANIE SO ŢENAMI  

 

 

Obchodovanie so ţenami sa rieši v rámci problematiky obchodovania s ľuďmi, ktorej sa 

venuje pomerne intenzívna pozornosť  na celoeurópskej aj národnej úrovni.   

 

Celkový obraz v Európe  poskytujú údaje z 19 štátov EÚ z roku  2010:  70% zo všetkých 

obchodovaných ľudí sú ţeny,  11%  tvoria dievčatá. Výrazne prevláda obchodovanie za 

účelom sexuálneho vykorisťovania ( 76% zo všetkých obetí).  Z EÚ štátov najviac obetí 

http://www.mgf.uab.es/docs/mapa2010.pdf
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pochádza z Rumunska a Bulharska.  V ostatnom období sa však väčšia pozornosť venovala 

obchodovaniu za účelom nútenej práce, aj v dôsledku ekonomickej krízy. Odhady ILO 

indikujú 21 miliónov  obetí nútenej práce ročne, z čoho v EÚ  tvorí 7%.  

 

  
 

Zdroj:  Európska komisia: Obchodovanie s ľuďmi v EÚ. Novodobé otroctvo. 98 

 

Na Slovensku sa obchodovaniu s ľuďmi venuje osobitná stratégia aj akčné plány, ustanovený 

je aj  národný koordinátor  ( štátny tajomník MV) a informačné centrum v Košiciach  pre túto 

problematiku, aj celonárodnú linku pomoci pre obete obchodovania.  Problematika je riešená 

v PZ v rámci organizovanej  kriminality. Realizované sú aj osobitné  preventívne a výskumné 

projekty. Na zabezpečenie poskytovania pomoci MV SR uzatvára s MVO zmluvy o 

poskytnutí dotácii ( IOM, o.z. Náruč,  slovenské krízové centrum Dotyk, Slovenská  katolícka 

charita) Na zabezpečenie financovania Programu sú na základe národného programu 

vyčlenené zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky.
99

  

 

Zistené a objasnené TČ obchodovania s ľuďmi podľa pohlavia  stíhaných 

a poškodených osôb  (2008 – 2011)  
 2008 2009 2010 2011 

Nápad trestnej činnosti  ( počet 

skutkov) 
11  9  9  19 

Objasnenosť  5 (45,5 %)  3 (33,3 %)  1 (11,11 %)  1(5,26%) 

Počet stíhaných páchateľov spolu 

(muţi/ţeny) 

 

12 (9/3)  

 

6 (5/1)  5 (3/2)  14 (12/2)  

Obete jednotlivci – počet celkom  9 7 5 13 

Ţeny  9 7 4 8 

Muţi  -  - 1 5 

Obete  skupina osôb  2 2 4 6 

Poznámka: v roku 2009 boli dodatočne objasnené 2 prípady, v roku 2010 2 prípady a v roku 2011 4 prípady 

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 100 

                                                 
98 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/infographics_ht_in_eu_en.pdf#zoom=100  
99Prílohy k Záverečnej správe z vedeckovýskumných úloh, s.10,   http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149719  
100 www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/infographics_ht_in_eu_en.pdf#zoom=100
http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149719
http://www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi
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Počet  osôb zaraďovaných do  osobitne zriadeného a nastaveného Programu podpory 

a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi sa z roka na rok zväčšuje.  V roku 2011 bolo do 

programu zaradených 31 osôb. V od roku 2008  do roku 2011 boli  v Programe celkovo 99 

ľudí, z toho 59 ţien ( t. j. takmer 60%).  

Z dostupných podkladov odboru obchodovania s ľuďmi Úradu boja proti organizovanej 

kriminalite Prezídia policajného zboru za rok 2011 je zrejmé, ţe bolo začaté trestné konanie 

vo veci obchodovania s ľuďmi u 35 obetí, ktoré doposiaľ neboli zaradené do Programu 

podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Jedná sa o 29 obetí obchodovania s ľuďmi 

ţenského pohlavia vo veku od 16 do 54 rokov, u ktorých došlo prevaţne k sexuálnemu 

vykorisťovaniu a o 6 obetí obchodovania s ľuďmi muţského pohlavia vo veku od 17 do 58 

rokov, u ktorých došlo k vykorisťovaniu formou nútenej práce a núteného ţobrania.
101

 

Prehľad o zaradených obetí obchodovania do Programu podpory a ochrany obetí 

obchodovania s ľuďmi v rokoch 2008 - 2011 

Rok 2008 2009 2010 2011 SPOLU 

Počet zaradených obetí celkom 17 25 26 31 99 

- z toho ţeny 17 15 10 17 59 

- z toho muţi  0 9 15 13 37 

- z  toho deti -  1 1 1 3 

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102 

 

Podľa  účelu obchodovania  sú ţeny najviac obchodované za účelom sexuálneho 

vykorisťovania ( 11  ţien), muţi zase za účelom nútenej práce (  7 muţov).  Identifikované 

boli aj dva  nútené sobáše ( 2 ţeny). Prílohe  uvádzame podrobnejšie triedenia podľa veku, 

vzdelania a počtu detí osôb zaradených do Programu.  

Účel vykorisťovania obetí  podľa  pohlavia zaradených do Programu v roku 20011 

Účel vykorisťovania  Ţeny Muţi Spolu 

Sexuálne vykorisťovanie 11 0 11 

Ekonomické vykorisťovanie 1 5 6 

Nútená práca 3 7 10 

Nútená kriminalita 1 3 4 

Nútené ţobranie 1 1 2 

Nútený sobáš 2 0 2 

Iné: práca v domácnosti, predávanie drog 2 0 2 

Poznámka: súčet uvedených účelov je viac ako celkových počet ľudí v programe ( N = 31), pretoţe viaceré  osoby boli 

obchodované za viac ako jedným účelom  

Zdroj: Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality: Vyhodnotenie Programu podpory a 

ochrany obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2011103 

 

Od osôb zaradených do Programu je moţné získať aj ďalšie cenné informácie o nábore obetí 

pre danú ilegálnu činnosť.  Náborárom je vo väčšine prípadov muţ (t.j. 23 prípadov), v dvoch 

prípadoch boli náborármi muţ a ţena spoločne. Vo vzťahu k obeti boli náborári prevaţne 

                                                 
101 Gajdošová, B.: Vyhodnotenie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2011, Informačné centrum 

na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality 
102 www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi  
103 Dostupné na: http://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-

kriminality&subor=149694  

http://www.minv.sk/?statistika_obchodovanie_s_ludmi
http://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality&subor=149694
http://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality&subor=149694


105 

 

cudzí ľudia (t.j. 17 prípadov) alebo priatelia (t.j. 7 prípadov) a v štyroch prípadoch boli 

náborári priamo členovia rodiny. Nábor bol uskutočňovaný vo väčšine prípadov osobným 

kontaktom s obeťou obchodovania, v dvoch prípadoch prostredníctvom inzerátu, v jednom 

prípade cez agentúru a v jednom prípade únosom. Jedna obeť bola obchodovaná vlastnými 

rodičmi.
104

 

5.5. PROSTITÚCIA  

S obchodovaním s ľuďmi úzko súvisí s problematika prostitúcie, ktorá je viacerými 

medzinárodnými a európskymi organizácia vnímaná ako druh násilia páchaného na ţenách.
105

 

Navyše v slovenských reáliách prevláda tzv. vnútroštátne obchodovanie so ţenami,  t. j. 

v rámci územia Slovenska nad „vyváţením“ ţien do zahraničia na účely dobrovoľnej či 

nedobrovoľnej prostitúcie ( sexuálneho vykorisťovania).   O rozsahu prostitúcie na Slovensku 

máme informácie iba  z parciálnych štúdií a terénnych sond.  

Názory  a predstavy slovenskej  populácie  o prostitúcií boli zisťované  v rámci výskumnej 

úlohy „Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi s prihliadnutím na vstup SR do 

Schengenu“ realizovanej v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave v roku 

2011.
106

  Prinášame vybrané zistenia vzťahujúce sa na prostitúciu. Názory boli zisťované na  

vzorke 1 290 respondentov a respondentiek zo slovenskej populácie 15 a viac ročných.  

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

                                                 
104 Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality: Vyhodnotenie Programu podpory a 

ochrany obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2011 
105 Pozri kapitolu o prevencii  NPŢ a kampane proti prostitúcii a sexbiznisu realizovaných v ostatnom období EWL ( 

European Women´s Lobby).  
106 Záverečná správa z v e d e c k o - v ý s k u m n ý c h ú l o h „Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi 

s prihliadnutím na vstup SR do Schengenu“ a  „Formy obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce“ 

http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149718  

http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149718
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Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 

 

 

Zdroj: APZ, MV SR, 2011 



107 

 

O prostitúcií  v marginalizovaných rómskych komunitách prinášame zistenia v podkapitole 

5.1.  Danej problematike sa  v rámci  spomínanej výskumnej úlohy  osobitná stať Anny 

Babincovej z Prezídia Policajného zboru.  Prinášame  jej plné znenie
107

: 

 
„Formy prostitúcie v Slovenskej republike 

Nie vo všetkých krajinách sú formy prostitúcie rovnaké. V krajinách, v ktorých sa z prostitúcie odvádzajú dane a 

štát teda neprichádza o peniaze, je foriem prostitúcie viac, lebo tu existuje aj akási trhová konkurencia na 

prilákanie klienta. Pri formách prostitúcie je rozdiel najmä v spôsobe, akým sa vykonáva, do akej miery je 

viditeľná a verejnosti dostupná. 

 

V SR sa s prostitúciou moţno stretnúť v nasledovných formách: 

Pouličná a diaľničná prostitúcia 

Pri tejto forme prostitúcie je typický rýchly, anonymný a najlacnejší sex akéhokoľvek druhu. Veková kategória 

prostituujúcich osôb je rôzna. Ich intelektuálna úroveň je prevaţne nízka, ako aj úroveň dosiahnutého vzdelania. 

Veľmi často ide o osoby mentálne zaostalé, sociálne nevyspelé. Túto formu prostitúcie často vykonávajú 

príslušníčky rómskej menšiny. Prostitútky tejto kategórie (jedná sa takmer výhradne o ţeny) sú často závislé na 

drogách. Pri tejto forme prostitúcie je vysoké riziko nákazy a šírenia pohlavných chorôb. 

 

Prostitúcia vykonávaná na tzv. „ privátoch“ 

Prostitútky si klientov zabezpečujú prostredníctvom inzerátov v novinách, na internete, príp. ich dohadzujú 

taxikári, čašníci v pohostinských zariadeniach a pod. Tieto byty sú buď prenajaté alebo vo vlastníctve osôb 

blízkych kriminálnym kruhom, ktoré zabezpečujú „ochranu“ prostitútok, príp. ide o vlastný byt prostitútky, ktorá 

si zarába takouto činnosťou a sama si vyberá klientov. Najčastejšie ide o mladé ţeny, študentky, ktoré si týmto 

spôsobom privyrábajú. 

 

Prostitúcia vykonávaná v erotických podnikoch 

Podniky, ktoré oficiálne fungujú ako masáţne erotické salóny, nočné bary alebo kluby vykazujú oficiálnu 

podnikateľskú činnosť ako relaxačné a masáţne sluţby, kluby ponúkajúce pohostinskú činnosť, príp. tanečné 

predstavenia, pod legendou čoho sa v nich ponúkajú hlavne sluţby prostitútok. 

 

Eskortný servis 

Pri eskortných sluţbách ide o objednávky prostitútok cez telefón. Klientela sa tak, ako aj pri privátnej prostitúcii 

dozvedá o ponukách prostredníctvom inzerátov v novinách, časopisoch, príp. z internetových stránok. 

Prostitútky potom svoje sluţby poskytujú v hotelových izbách, príp. doma u zákazníka a pod. 

 

Služby poskytované eskortnými agentúrami 

Eskortné agentúry sú oficiálne agentúry, ktoré okrem modeliek a hostesiek na rôzne spoločenské podujatia 

ponúkajú ţeny „spoločníčky“ hlavne na poskytovanie sexuálnych sluţieb. Príjem z týchto sluţieb si zlegalizujú 

ako príjem za sprostredkovanie spoločnosti ţien. Vo väčšine prípadov ide o solventnú zahraničnú klientelu a 

spoločníčkami sú ţeny v mladom veku, ktoré ovládajú cudzie jazyky, pochádzajú zo strednej spoločenskej 

vrstvy, majú dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania.  

Aplikačné problémy pri dokumentovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti kupliarstva a obchodovania s ľuďmi 

Ako uţ bolo povedané, prostitúcia v podmienkach SR trestná nie je. Trestným zákonom sa postihuje iba konanie, 

ktoré vykazuje znaky zjednávania, pohnutia, vyuţívania, získavania, koristenia, príp. ponúkania na prostitúciu, či 

umoţnenie jej vykonávania. Toto konanie napĺňa základnú skutkovú podstatu trestného činu kupliarstva. Trestná 

sadzba sa páchateľovi zvyšuje podľa spôsobu spáchania jeho činu, príp. v súvislosti s predmetom útoku, voči 

ktorému taký čin spáchal. Pokiaľ však berieme do úvahy len základnú skutkovú podstatu trestného činu 

kupliarstva, poškodeným subjektom je verejný záujem, teda štát. Tento fakt vyplýva aj zo skutočnosti, ţe ak 

prostitútka, kupliar a klient uzavrú medzi sebou hoci aj konkludentnú dohodu a podmienky dohody sa plnia, 

nikto zo zúčastnených nie je poškodenou stranou. 

Ţivnostenské úrady vydávajú oprávnenia na prevádzkovanie erotických salónov, pričom je všeobecne známe, ţe 

sa v nich poskytujú sexuálne sluţby. Noviny, časopisy a internetové servery umoţňujú na svojich stránkach za 

finančnú úhradu inzerovať ponuku sexuálnych sluţieb. Majitelia bytov majú často vedomosť o tom, ţe sa v 

                                                 
107 Babincová,  A. 2010: Analýza prostitúcie a moţnosti jej regulácie  regulácia dopytu po sexuálnych sluţbách, s. 50 – 55;  

dostupné na: http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149719  
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priestoroch nimi prenajímaných poskytujú sexuálne sluţby, istým spôsobom to tolerujú. Všetky uţ spomenuté 

formy prostitúcie sú v rámci Slovenskej republiky beţným javom a spoločnosť sa ich určitým spôsobom 

rozhodla tolerovať. Nazdávame sa však, ţe aj napriek tomu, ţe prostitúcia mala po stáročia svoje miesto aj v 

našich podmienkach, treba efektívnejšie pristupovať v boji proti jej eliminácii, nakoľko so sebou prináša mnoho 

negatívnych faktorov. Okrem finančných strát voči štátu je jedným z najhlavnejších faktov ten, ţe príjmy z 

prostitúcie po dlhé roky tvorili a stále tvoria základ finančných príjmov organizovaných skupín, ktoré práve 

týmto spôsobom získavajú na svojej sile a upevňujú si tak svoju pozíciu na našom území. Je totiţ známe, ţe tzv. 

prostitúcia na privátoch sa vykonáva v bytoch, ktoré si prenajímajú členovia podsvetia, robia im „ochranu“, 

reálne však iba kontrolujú počty zákazníkov a doţadujú sa podielov zo sexuálnych sluţieb prostitútok. Majiteľmi 

erotických salónov sú väčšinou členovia organizovaných skupín, príp. im takéto osoby poskytujú ochranu, z 

čoho im tieţ plynú finančné zisky. Len v ojedinelých prípadoch si prostitútka ponecháva plný zisk zo svojej 

činnosti. V skutočnosti takmer za kaţdou prostitútkou stojí jej pasák, ktorý jej sprostredkúva klientov, 

zabezpečuje priestory na poskytovanie sexuálnych sluţieb, zabezpečuje jej transport a samozrejme z prostitúcie 

koristí. Závislosť od omamných, psychotropných a iných látok ako aj šírenie pohlavnej choroby sú ďalšími 

dostatočne závaţnými dôvodmi, prečo je dôleţité podnikať kroky v boji proti prostitúcii. Dokazovanie trestnej 

činnosti pasákom je však do veľkej miery sťaţené tým, ţe sú v skutočnosti orgány činné v trestnom konaní pri 

dokumentovaní kupliarstva v jeho základnej forme veľmi obmedzené. Svedecké výpovede prostitútok, klientov a 

pasákov v prípadoch, kedy sú všetky tri strany spokojné, majú väčšinou nulovú výpovednú hodnotu. Ďalšie 

dokazovanie neuľahčuje ani Trestný zákon, pretoţe ten neumoţňuje pouţitie informačno- technických 

prostriedkov ako ani pouţitie agenta, ktoré by boli pri dokumentovaní tejto trestnej činnosti náleţitými 

hodnotnými dôkazmi. 

Páchatelia pouţívajú z roka na rok sofistikovanejšie metódy, akými sa im podarí zakrývať ich trestnú činnosť, 

prípadne obísť platnú legislatívu. Ako príklad môţe slúţiť to, ţe pri tzv. privátoch si členovia organizovanej 

skupiny prenajímajú od tretej osoby byt, v ktorom sa poskytujú sexuálne sluţby. Oficiálne priznajú finančné 

prostriedky z prenájmu bytu, avšak v skutočnosti sú to peniaze získané za poskytovanie sexuálnych sluţieb od 

prostitútky. Rovnako je to aj s majiteľmi erotických salónov. Tí uvádzajú, ţe priestory, kde prostitútky 

neoficiálne poskytujú sexuálne sluţby iba prenajímajú na ubytovanie, pričom zisky, ktoré im z toho plynú, 

pochádzajú z prenájmu izieb. Pokiaľ sa polícii tieto tvrdenia nepodarí vyvrátiť svedeckými výpoveďami 

prostitútok, príp. inými dôkazmi, vyšetrovanie sa zastaví. Prax poukazuje na skutočnosť, ţe orgány činné v 

trestnom konaní a súdy pri dokazovaní tejto trestnej činnosti neskúmajú konkludentné prejavy zúčastnených 

strán (klienta, prostitútky, pasáka), čo je však na škodu veci, nakoľko práve tie majú vysokú výpovednú hodnotu 

a potvrdzujú, ţe dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu kupliarstva. 

Trestný zákon SR upravuje aj závaţnejší spôsob konania páchateľa a to v § 179. V súvislosti s tým povaţujeme 

za podstatné opätovne upovedomiť o skutočnosti, ţe v praxi často dochádza ku zmätočnej kvalifikácii skutkov, 

nakoľko jeden druh konania páchateľa sa dá postihnúť aj § 367 ods. 3 aj § 179 ods. 2, avšak s rôznymi trestnými 

sadzbami. Pri kvalifikácii skutku ako trestného činu obchodovania s ľuďmi, príp. kupliarstva je preto prítomný 

subjektívny prvok či uţ zo strany vyšetrovateľa alebo dozorujúceho prokurátora. To do značnej miery 

ovplyvňuje charakter vyšetrovania, nakoľko pri kvalifikácii skutku ako často s ľuďmi sa prirodzene na prípad 

pozerá s väčšou váţnosťou, príp. sú obeti ponúkané automaticky podporné a ochranné inštitúty, na čo sa pri 

trestnom čine kupliarstva často  pozabudne. 

V praxi tieţ neexistuje jednotná identifikácia obete trestného činu obchodovania s ľuďmi. Táto nejednotnosť 

charakteristických prvkov obete taktieţ do značnej miery ovplyvňuje priebeh a výsledok vyšetrovania, nakoľko 

ide o subjektívne zváţenie vyšetrovateľa, príp. dozorujúceho prokurátora. Túto oblasť by sme ale navrhovali 

rozpracovať do samostatnej štúdie. 

Možnosti regulácie prostitúcie v podmienkach Slovenskej republiky 

Prostitúcia je jav, ktorý je všadeprítomný a ľudstvo sa s ním stretáva od nepamäti. Neexistujú ţiadne aktuálne 

výskumy, ktorými by sme podopreli toto tvrdenie, avšak absencia čísel nie je prekáţkou, aby sme sa nazdávali, 

ţe prostitúciu nie je moţné dokonca ani reálne zastaviť. Domnievame sa však, ţe by bolo vhodné ju zákonnými 

normami upraviť a tým zároveň obmedziť, čím by štát mohol získať aspoň určitú kontrolu v tejto oblasti. 

Ako uţ bolo uvedené, spoločnosť prostitúciu do určitej miery toleruje. To potvrdzuje aj fakt, ţe samotné štátne 

inštitúcie nepriamo vydávajú oprávnenia na jej vykonávanie v erotických salónoch, printové či elektronické 

média poskytujú svoj priestor na ponuku sexuálnych sluţieb a ani legislatíva SR nedáva dostatočné moţnosti, 

ako proti prostitúcii bojovať. 
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Vezmime uvedené skutočnosti ako ukazovateľ miery tolerancie našej spoločnosti. Sú vnímané ako beţné 

okolnosti súčasnej doby. Preto by sa ako moţnosť regulácie prostitúcie v podmienkach Slovenskej republiky 

mohla javiť situácia, kedy by prostitúcia bola regulovaná zákonom. Oficiálne by sa registrovali všetky verejné 

domy, priváty, či iné priestory, kde sa poskytujú sexuálne sluţby, z činnosti ktorých by sa odvádzali dane. 

Prostitútky by mali povinnosť sa registrovať, platiť si odvody do systému sociálneho zabezpečenia, platiť dane a 

absolvovať pravidelné zdravotné kontroly, čím by sa predišlo hlavne šíreniu pohlavne nákazlivých chorôb. Na 

druhej strane by bolo potrebné zmeniť legislatívu SR do tej miery, aby existovala reálna kontrola daňových 

orgánov, ţivnostenských úradov, príp. úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nad vykonávaním tejto činnosti, no 

v neposlednom rade rozšíriť moţnosti prostriedkov dokazovania v trestnom konaní, ktorých pouţitie by sa 

nastolilo v prípadoch, kedy by existovalo podozrenie, ţe dochádza k porušovaniu platných legislatívnych noriem 

do tej miery, ţe ide o trestnú činnosť a je potreba, aby zasiahli represívne zloţky. 

Záver  

V dnešnej dobe sa pred poskytovaním sexuálnych sluţieb za úhradu zatvárajú oči. Aj keď existujú určité právne 

normy, ktoré sprievodné javy prostitúcie postihujú, v praxi sa nedbá na ich dodrţiavanie. Opatrenia na 

elimináciu sprievodných javov prostitúcie sa nevykonávajú aţ dovtedy, pokiaľ do celého procesu nevstúpia 

prvky násilia, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, ľsti, zneuţitia bezbrannosti alebo iného zraniteľného 

postavenia osoby. Táto forma prostitúcie v dnešnej spoločnosti nie je tolerovaná, verejnosť jej venuje náleţitú 

pozornosť a vyvíja aktivity, ktoré vedú k potlačeniu tejto protispoločenskej činnosti. V tejto oblasti tieţ existuje 

veľká podpora zo strany medzinárodných inštitúcií, neziskových organizácií, orgánov štátnej správy ale aj 

širokej verejnosti. 

Domnievame sa, ţe ak by dochádzalo k monitorovaniu miest, na ktorých by oficiálne dochádzalo k poskytovaniu 

sexuálnych sluţieb a ak by reálne existoval mechanizmus kontroly a prípadne následnej represie, zjednodušili a 

zefektívnili by sa úkony potrebné na odhalenie a dokumentovanie trestnej činnosti závaţnejšieho charakteru, 

ktorá s ponukou sexuálnych sluţieb jednoznačne súvisí. V praxi by sme potom uvítali moţnosti pouţitia 

informačno- technických prostriedkov a pouţitie agenta v prípadoch, ktoré by sa vymykali povolenému rámcu 

poskytovaných sexuálnych sluţieb, čo by si vyţadovalo zmenu v súčasnej trestno-právnej legislatíve. 

Dnešný prístup k prostitúcii je do určitej miery laxný, tolerantný, ako by nechcel vidieť negatíva, ktoré so sebou 

táto činnosť prináša. Okrem šírenia pohlavných chorôb, daňových únikov, porušovania zákonov v oblasti 

sociálnych vecí sa takýmto spôsobom dáva priestor na bohatnutie organizovaných skupín. Nie je preto vhodné, 

aby tí, ktorí majú dbať na dodrţiavanie zákonnosti a eliminovať akúkoľvek protispoločenskú činnosť sa len 

nečinne prizerali, príp. celú situáciu zľahčovali, ţe sa nejedná o nič závaţné.“
108

 

 

Pozrime sa teraz pozornejšie na aktuálny vývoj a moţnosti trestného postihovania prostitúcie 

na Slovensku.  

Trestný zákon 300/2005 Z.z.   § 132 vymedzuje prostitúciu  v § 132: Prostitúciou sa na účely 

tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súloţou, iným spôsobom 

pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom za odmenu. Definícia prostitúcie 

je tu však uvedená za účelom iných trestných činov.  Prostitúcia je  na Slovensku legálna 

a právne postihnuteľný je iba trestný čin  kupliarstva ( § 367, TZ  300/2005 Z.z. a podľa 

starého, dobiehajúceho  § 204 TZ 140/1961 Z.z.)  

§ 367 Kupliarstvo 

(1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, vyuţije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z 

prostitúcie vykonávanej iným, alebo umoţní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody aţ na tri roky. 

(2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha taký čin závaţnejším spôsobom 

konania. 

(3) Odňatím slobody na tri roky aţ desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na 

chránenej osobe. 

(4) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, 

                                                 
108 Babincová,  A. 2010: Analýza prostitúcie a moţnosti jej regulácie  regulácia dopytu po sexuálnych sluţbách, s. 50 – 55;  

dostupné na: http://www.minv.sk/?vyskumne_ulohy_&subor=149719  
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b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

c) na osobe mladšej ako pätnásť rokov. 

(5) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a 

spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť.
109

 

Sledovali sme počet zistených trestných skutkov podľa príslušných paragrafov v evidenčnom 

systéme polície a počet odsúdených za príslušné paragrafy v evidenčnom systéme súdnictva.  

Políciou bolo v sledovanom období zaevidovaných od 10 – 23 trestných činov kupliarstva, 

pričom počet zaevidovaných TČ sa stále zniţuje spolu aj so počtom stíhaných 

a vyšetrovaných osôb za tento druh TČ. Počet stíhaných ţien a muţov kupliarstvo sa 

vyrovnáva. V roku 2010 bolo dokonca stíhaných viac ţien ako muţov ( 8 ku 5).  

Stíhané a vyšetrované osoby za trestný čin kupliarstva  

Rok 
Zistené  trestné 

činy celkom  
Celkom osôb Ţeny Muţi 

2009 23 29 5 24 

2010 15 13 8 5 

2011 10 13 6 7 

Zdroj: Štatistika kriminality, Policajný Zbor  

Za kupliarstvo bolo  v sledovanom období odsúdených od 7 – 21 osôb  s rastúcim trendom 

v tomto období.  Podiel odsúdených muţov je vţdy o niečo vyšší ako odsúdených ţien. 

Počet odsúdených za TČ kupliarstva  v 2009 – 2011 ( podľa § 367  TZ 300/2005 Z.z. 

a podľa § 204 TZ 140/1961) 

rok Počet odsúdených 
z  toho Počet  spáchaných 

skutkov muţi ţeny 

2009 9 5 4 - 

2010 7 4 3 11 

2011 21 13 8 25 

 Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti, Štatistické ročenky a vyţiadané údaje  

Minimálne uţ od polovice 19. storočia  medzinárodné spoločenstvo hľadá účinné zákony, 

politiky a spôsoby prevencie a odstraňovania prostitúcie, spolu s obchodovaním s ľudskými 

bytosťami za účelom sexuálneho vykorisťovania. Výsledkom tohto snaţenia je zatiaľ  

konsenzus, ţe  prostitúcia a sexuálne vykorisťovanie je zločinom, ktorý by mal byť 

postihovaný, ale zároveň je aj nezlučiteľný s dôstojnosťou, hodnotou ľudskej bytosti, 

s presadzovaním a udrţiavaním ľudských práv ţien.
110

 

Napriek ukotveniu prostitúcie v medzinárodných dokumentoch ako škodlivého a  dôstojnosť 

ţien podkopávajúceho fenoménu  moţno boj s prostitúciou rozdeliť do dvoch základných 

prúdov. Abolicionistický ( prohibicionistický)  prúd, ktorý sa snaţí o odstránenie prostitúcie a 

a dekriminalizujúci prúd, ktorý sa snaţí zmierniť dopady prostitúcie jej kontrolou  

a reguláciou ako druhu práce, resp.  ako  ekonomického odvetvia. Pritom  miera uplatňovania 

kaţdého z prístupov sa môţe líšiť a existujú aj právne úpravy kombinujúce obidva prístupy.  

 

                                                 
109 Trestný zákon 300/2005 Z.z.  
110 Preambula Deklarácie ľudských práv  OSN z roku 1948,  preambula  Convention for the Suppression of the Traffic in 

Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others  z roku 1949 a článok 6  Dohovoru o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie  ( CEDAW) z roku 1979. 
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Prostitúcia v rôznych častiach Európy 

 

 

 Prostitúcia je ilegálna 

 

 

 Prostitúcia je legálna a regulovaná 

 

 

 Prostitúcia (výmena sexu za 

peniaze) je  legálna, verejné domy 

sú ilegálne, prostitúcia nie je 

regulovaná 

  

Bez údajov 

 

 
 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Prostitution_in_Europe.png, 2009 
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V rámci abolicionistického prúdu sa v ostatných rokoch  presadzuje tzv. nordický prístup 

kriminalizujúci dopyt,  t. j. kupovanie sexuálnych sluţieb. Ako prvé takýto prístup  zvolilo 

Švédsko, ktoré v dôsledku  dlhoročného snaţenia a aktivizmu feministického hnutia prijalo 

s účinnosťou od roku 1999 zákaz kúpy sexuálnych sluţieb, ako súčasť  zákona o násilí 

páchanom na ţenách.
112

  Zákon vníma prostitúciu ako váţnu formu muţského násilia voči 

ţenám,  ohrozujúcu hlavne ekonomicky, rasovo alebo etnicky marginalizované skupiny a ako  

váţnu bariéru rodovej rovnosti. Pritom prostitúcia je povaţovaná za škodlivú  ( ako ujma) pre 

obete a pre  celú spoločnosť. Trestný čin  sa vzťahuje na pokus o kúpu alebo kúpu  všetkých 

foriem sexuálnych sluţieb, či uţ sú kupované na ulici, bordeloch, v takzvaných masáţnych 

kluboch,  cez eskortné  sluţby, alebo za  podobných okolností. 
113

 Osoba, ktorá získa 

nenútený sexuálny styk ( sexuálne uspokojenie)  výmenou za úhradu, bude potrestaná 

pokutou alebo odňatím slobody najviac na 6 mesiacov.
114

  

Okrem postihovania  dopytu po sexuálnych sluţbách je však súčasťou zákona aj to, ţe  tie/tí 

čo sú zneuţívané na prostitúciu nie sú kriminalizované ani  penalizované  pokutami. 

Významnou súčasťou zákona je nárok na  podporné sociálne sluţby a asistenčné 

programy pre vymanenie sa z prostitúcie, bez ktorého by kriminalizácia dopytu po 

prostitúcii nemala význam.  Obetiam prostitúcie je ponúknuté ubytovanie (shelter),  podporné 

sociálne sluţby  a rekvalifikačné školenie/kurzy či pomoc pri hľadaní zamestnania.  

Predchodcom nároku na sociálne sluţby  bol uţ  jedinečný feministický prístup SAGE ( 

Standing Against Global Exploitation) vyvinutý Normal Hotalingovou  v roku 1992 v San 

                                                 
111 Známymi ulicami v Bratislave kde sa vyskytuje a koná pouličná ţenská prostitúcia sú Kríţna ulica, diaľničný privádzač 

Panónska cesta a cesta pri rafinérii Slovnaft. Muţská pouličná prostitúcia sa vyskytuje v blízkosti Blumentálskeho kostola na 

Blumentálskej ulici v Bratislave. Na Slovensku existujú priváty, escortservisy, rôzne nevestince a verejné domy, ktoré 

figurujú ako masáţne salóny. Niektoré z týchto zariadení sú aj neseriózne organizácie, s úmyslom okradnúť a obrať 

konzumenta sexuálnych sluţieb o peniaze. Taxikári a hoteloví recepční v hoteloch niţších kategórií spravidla vedia 

poskytnúť potrebné informácie. Zdroj: Bratislavaguide - Informačný portál pre turistov v Bratislave Bratislavaguide, prístup 

júl 2009 
112 Government Bill for the Violence Against Women Act of 1998 (Kvinnofrid 1997/98:55); dostupné na: 

www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GL0355 
113 Pravidelné ročné správy švédskej polície o obchodovaní s ľudskými bytosťami sú dostupné  v angličtine na: 

http://www.polisen.se/en/Languages/Service/Publications/Trafficking-/  
114 Swedish Penal Code. Section 11, chapter 6: On sexual crimes [online]. www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm 

 

http://www.bratislavaguide.com/prostitucia-v-bratislave
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GL0355
http://www.polisen.se/en/Languages/Service/Publications/Trafficking-/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
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Francisco. Hotaling bola obeťou prostitúcie  a ponúkala  aj s ostatnými obeťami prostitúcie 

program „ Škola pre zákazníkov“ ( School for Johns – označenie zákazníkov sociálnych 

sluţieb v Amerike, pozn. autorky).  Zákazníci mali pri prvom odhalení moţnosť 

prijať  prislúchajúci trest, alebo sa zúčastniť programu. Pri druhom obvinení  sa  uţ 

prihliadalo na ten predchádzajúci a boli potrestaní zatknutím. Za 12 rokov fungovania  

programu bolo zatknutých iba 4 – 5 % zákazníkov. Zadrţaným prostitútkam bol ponúknutý 

program SAGE ako podporná sluţba, a aj keď sa dali znova  na prostitúciu, mohli sa 

kedykoľvek vrátiť do programu.
115

  

Evaluácia zákona z roku 2008 indikuje, ţe prostitúcia vo Švédsku sa zníţila na polovicu, 71% 

švédskej populácie  hodnotí  tento zákon pozitívne  a stále viac prostituujúcich ţien 

vyhľadáva podporné sluţby.  

 Švédsky politický záväzok a spoločenský  konsenzu postihovať a trestať dopyt  - kupovanie 

si ţien, muţov a detí pre účely sexuálneho uspokojenia má aj  pozitívny normatívny efekt  

pre individuálnych  muţov vyuţívajúci prostitúciu,  ako aj na názory  verejnosti  voči 

prostitúcii a obchodovaniu  ako takému.
116

 

Podobný zákon prijalo aj Nórsko ( november 2008) a Island (  apríl 2009),  najnovšie 

aj  Izrael ( 2012). Treba však zdôrazniť, ţe  pred  prijatím, či počas implementácie sú  takéto 

zákony sprevádzané  kampaňami,   posilnením sociálnych sluţieb pre ţeny aj pre muţov či 

podporou mimovládnych organizácií, ktoré na  iniciatíve spolupracujú. Príkladom je kampaň 

vo Švédsku:  

 

Jeden z posterov  kampane z roku 2002 koordinovanej švédskou vládou, kriminalizujúcej 

dopyt po prostitúcii, teda  tých, čo si  kupujú či platia za sexuálne sluţby.  

                                                 
115 Berry, K., 2012: Abolishing Prostitution: A Feminist Human Rights Treaty;  WMC, August/2012, dostupné na: 

http://www.womensmediacenter.com/feature/entry/abolishing-prostitution-a-feminist-human-rights-treaty 

 
116 Ekberg, G., Wahlberg, K., 2011: The Swedish Approach: A European Union Country Fights Sex Trafficking ; In: 

Solutions, Vol 2/ 2, 2011  
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V Nórsku  funguje zase online či telefonická poradňa pre muţov, ktorí kupujú sexuálne 

sluţby (http://www.kast-norge.no/ ). Muţi môţu konzultovať anonyme so sexuológom alebo 

sexuologičkou, získať informácie o príčinách prostitúcie, pohlavných chorobách aj aktuálnej 

legislatíve v tejto oblasti. Podobné iniciatívy v Nórsku patria do celkovej reformy vzťahujúcej 

sa na chlapcov a muţov, od podpory aktívneho otcovstva  ( caring masculinities) aţ po 

verejné politiky rodovej rovnosti s muţskou perspektívou.
117

  Podobné snahy  o zákaz 

prostitúcie vyvíja  ja  francúzska ministerka  pre ľudské práva ţien  Najat Vallaud-Belkacem.   

Otázka prostitúcie na Slovensko je len málo diskutovaná téma a do súvislosti s rodovo- 

podmieneným násilím sa dáva do súvisu len zriedkavo. O de-stigmatizáciu  pracovníkov 

v sex-biznise sa snaţí uţ dlhodobo občianske zdruţenie Odyseus v Bratislave a vnímanie 

prostitúcie ako práce ako kaţdej inej a teda aj ochranu  pracovníkov/čok v tejto oblasti.  Do 

monitoringu sociálnych sluţieb poskytovaných ţenám zaţívajúcim násilie sme zaradili aj 

zisťovanie „obchodovaných ţien“ s cieľom zistiť  ich počet v zariadeniach či organizáciách  - 

poskytovateľov sociálnych pobytových a poradenských sluţieb.  

 

SÚHRNNÉ ZISTENIA , ODPORÚČANIA A  ZÁVER  

 

SÚHRNNÉ ZISTENIA  

Ostatné  prevalenčné údaje dlhodobej skúseností ţien s násilným partnerským vzťahom sú 

z roku 2008. Potvrdzujú  minimálne 20% podiel ţien v populácií, ktoré  ţili či ţijú v násilnom 

partnerskom vzťahu. Aktuálnejšie údaje o partnerskom násilí, ale aj sexuálnom zneuţívaní 

v detstve by mali byť dostupné v roku 2013 na základe celoeurópskeho  výskumu násilia na 

ţenách realizovanom Agentúrou pre fundamentálne práva (FRA). Harmonizovaný celoplošný 

viktimologický výskum z dielne Eurostatu  je zatiaľ oddialený na rok 2014 a jeho realizácia je 

pomerne neistá.  

Jediný viktimologický výskum na Slovensku je v súčasnosti realizovaný vďaka podpore Rady 

vlády pre prevenciu kriminality, ktorá uţ piaty raz spolufinancovala Výskum obetí 

kriminality. Na základe štandardizovaného dotazníka  je  na reprezentatívnej vzorke viac ako  

2000 respondentov a respondentiek meraná tzv. krátkodobá  - 12 mesačná prevalencia 

skúseností s rôznymi druhmi kriminality. Výskum realizuje tím pod vedením doc. Holomeka 

z Paneurópskej vysokej školy práva. Ostatné merania s referenčným obdobím od septembra 

2011 do augusta 2012 naznačujú, ţe  odhadovaný trend zvyšujúcej reálnej kriminality sa 

nenaplnil, a takmer všetky druhy kriminality, vrátate majetkovej, zaznamenali  mierny pokles, 

alebo vyrovnaný vývoj. Zastavenie rastúceho trendu však nie je také výrazné ako pokles 

zistenej kriminality políciou. Krivky reálnej a zistenej kriminality sa stále rozchádzajú,  

divergencia sa však zmiernila.
118

  

Zníţenie krátkodobej prevalencie  sa vťahuje aj na prevalenciu týrania, ktorá 

v referenčnom období 2012 dosiahla  3,6%, u ţien 5,3%, u muţov 1,8%. Ţeny sú 

vystavené týraniu 2 aţ  3-krát častejšie ako muţi.  Pozitívom je, ţe u ţien ide o päťročné 

minimum, hoci prevalencia je stále pomerne vysoká.  Najčastejšie je stále partnerské násilie ( 

36%), týranie  deťmi na rodičoch ( 13%) a rodičmi na deťoch ( tieţ 13%) a medzi 

                                                 
117 http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=10  
118 Informácie z odborného seminára z decembra 2012 o predbeţných výsledkoch výskumu obetí kriminality.  

http://www.kast-norge.no/
http://www.reform.no/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=10
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súrodencami (10%).  Sexuálne násilie zaţila  v referenčnom období kaţdá 40. – 50. ţena. Aţ 

15% znásilnení  a sexuálnych napadnutí sa odohrá za prítomnosti tretích osôb, z toho 5% je 

takých, keď svedok/kyňa obeti nepomohol.  

Políciu kontaktovala v prípade týrania alebo sexuálneho násilia len pribliţne ¼ obetí. 

Latencia násilnej a mravnostnej kriminality je stále vysoká. V prípade týrania sa odhaduje na 

15-násobok zistenej kriminality, v prípade sexuálnych deliktov na 10-násobok.  Preto 

klesajúci trend zistenej kriminality políciou v prípadoch týrania (§ 208), znásilnenia (§ 199) 

a iných  trestných činov násilnej a mravnostnej kriminality je neţiaduci a vypovedá 

o neefektívnej ochrane ţien a detí pred násilím.  

Ďalším dôleţitým ukazovateľom  výsledku  fungovania systému ochrany sú vraţdy ţien - 

femicída. Vymedzenie osobitného druhu vraţdy – femicídy, má svoj historický pôvod v snahe 

zvýznamnenia faktu, ţe aj vraţda ţeny je trestným skutkom. Kriminalizácia vráţd ţien nebola  

vţdy samozrejmá, resp. hrozba zabitia či zavraţdenia sa nebrala  dostatočne váţne. Patria  

sem hlavne vraţdy manţelky/partnerky v dôsledku eskalácie týrania manţelom/partnerom a  

vraţda v dôsledku znásilnenia.  Ročne  je na Slovensku zavraţdených asi 30 ţien, pričom 

vraţdy zo strany partnera tvoria pribliţne ¼ z vráţd ţien. V poslednom období bolo 

zaznamenaných viacero vráţd ţien (  napr.  prípad Dariny Dz.), ktoré indikujú, ţe ani  v 21. 

storočí sa ohrozenie ţien na ţivote neberie dostatočne váţne, polícia prípady bagatelizuje, 

spolu s ostatnými orgánmi činnými v trestno-právnom konaní nedokáţe odhadnúť riziko 

smrteľného nebezpečenstva. Preto má zvýznamňovanie femicídy svoje opodstatnenie aj 

v súčasnosti a okrem postihu zlyhania  zodpovedných jednotlivcov  je treba analyzovať aj 

systémové nedostatky.  

Napriek stále vysokej latencii a reálnej prevalencii NPŢ počet zistených TČ násilnej 

a mravnostnej spáchaných na ţenách v období 2009 – 2011 klesá.  Klesá aj počet obetí – 

ţien aj muţov,  počet manţelov/partnerov ako páchateľov násilnej kriminality.  Môţe ísť však 

aj o nespoľahlivosť  údajov evidenčného systému polície.  

V pláne na dosiahnutie väčšieho bezpečia verejnosti sa polícia na rok 2011 zaviazala odhaliť 

viac trestných činov tradične sa vyznačujúcich najväčšou latenciou, ako sú  sexuálne delikty 

a domáce násilie. Počet  odhalených  vybraných trestných činov sa polícii podarilo 

v porovnaní s rokom 2010 zvýšiť. Ide najmä o sexuálne  násilie a  zneuţívanie ( o 128 

skutkov viac), znásilnenie ( o 33 viac),  týranie ( o 39 viac). Nastavenie hodnotenia systému 

zavedený ešte bývalým policajným vedením malo teda svoj efekt.  O aktuálnom uplatňovaní 

systému hodnotenia polície  nemáme ţiadne informácie.  

Od septembra 2011 je v platnosti nový TČ „Nebezpečné prenasledovanie“ ( §360A) IX. 

Hlavy TZ 300/2005 Z. z. Od  začiatku roku 2012 do októbra 2012 bolo políciou zistených 

105 prípadov stalkingu, z toho 62 objasnených.  

Vzhľadom na  reálnu prevaleniu je  počet vykázaní  násilnej osoby zo spoločného obydlia 

podľa § 27 zákona o Policajnom zbore nízky. Ročne ide od 230 – 280 vykázaní,  z 98% ide  

o muţov a 76% tvoria  intímni partneri poškodených ţien. Efektivita  vykázania pri súčasnom 

nastavení (48 hodinová lehota)  ako nástroja  stabilizácie ţeny a ďalšieho riešenia  prípadu 

násilia je otázna vzhľadom na nízky počet návrhov na predbeţné opatrenia  a ešte niţšieho 

počtu vydaní predbeţných opatrení súdmi. 

Ku dňu 31. decembra 2011 bol skutočný počet príslušníkov PZ 21 180, z toho  17 959 muţov 

a 3 221 ţien. Ţeny – príslušníčky PZ tvorili ku koncu roku 2011 celkovo 15,2% zo 
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všetkých príslušníkov PZ.  Podiel ţien – príslušníčok PZ v priebehu sledovaných rokov 

mierne  zvyšoval. V  roku 2011  sa však zvýšenie podielu ţien vzťahuje skôr k celkovému 

zníţeniu počtu príslušníkov a hlavne zníţeniu počtu muţov  o 551 príslušníkov – muţov, ţien 

ubudlo iba minimálne.  

Fungovanie   represívnych zloţiek ako je polícia, prokuratúra a súdnictvo v oblasti násilia 

páchaného na ţenách je v úzkom prepojení na celkovú situáciu v predmetných rezortoch. 

Systémové nedostatky, diskontinuita a neustále legislatívne zmeny,  pomerne vysoká 

fluktuácia a personálne zmeny, ale aj iné faktory vplývajú   na nepriaznivú situáciu v oblasti 

riešenia násilia páchaného na ţenách. Medzi tieto nedostatky patrí napríklad  pomerne vysoký 

podiel príslušníkov PZ, ktorí odišli do výsluhového dôchodku v ostatných rokoch, zmeny na 

poste prezitenta PZ, nevymenovanie novozvoleného generálneho prokurátora,  vzájomné 

obviňovanie z platovej diskriminácie  v súdnictve a pod. Na váţnych zlyhania týchto zloţiek 

vo viacerých prípadoch  NPŢ sa mohla podpísať aj aktuálna „nevraţivosť“ medzi 

jednotlivými zloţkami a uţ niekoľkoročné vzájomné obviňovanie z nekompetentností ( najmä 

medzi políciou a prokuratúrou). Otázna je preto aj efektívna integrovaná pomoc a intervencia 

týchto zloţiek, ktorú si prípady NPŢ vzhľadom na pomerne vysoké riziko ohrozenia na ţivote 

vyţadujú. Pritom tieto zloţky by mal spájať rovnaký záujem o efektívne identifikovanie, 

objasnenie,  trestné stíhanie, obţalovanie a odsúdenie páchateľov.   

Analýza administratívnych dát trestno-právnych inštitúcií,  ako je polícia, prokuratúra a súdy,  

dopláca na ich vzájomnú právnu „nezávislosť“. To, čo je pre  exekutívu v trestno-právnom 

systéme vnímané ako  princíp nezávislého rozhodovania, kontroly dodrţiavania zákonnosti 

a viacstupňovosti,  spôsobuje v jednotlivých evidenčných systémoch chaos, nepresnosti  

a teda viac-menej nevykonateľnosť kontroly a spoľahlivej evaluačnej analýzy výkonnosti 

jednotlivých zloţiek. Zhŕňame najvýraznejšie nedostatky:  

- evidenčné systémy nie sú  komparatívne a vzájomne prepojené. tým nie je moţné  

zhodnotiť efektívnosť riešenia prípadov npţ v celom trestno- právnom procese ( od 

zistenia, resp. nahlásenia polícií, cez prokuratúru aţ po  rozhodnotie súdom) 

- aj v súčasnosti  pokračuje zavádzanie oddelených systémov evidencie ( na prokuratúre   

systém patricia, na polícií databáza priestupkov a pod).   

- vzhľadom na nepresné vymedzenie evidovaných kategórií ( premenných), ako aj 

nepresnosti pri vypĺňaní, nedostupnosť či neexistencia manuálov - metodík 

evidenčných systémov spôsobujú, ţe akékoľvek triedenia či porovnávania v čase či 

medzi  jednotlivými rezortmi sú iba indikatívne a nemoţno z nich robiť spoľahlivé 

závery. 

- otázkou je, ako  bez náleţitého evidenčného systému  a dôkladnej analýzy dát môţu 

tieto systémy efektívne fungovať. očividne predmetné systémy nevyuţívajú 

moţnosti, ktoré by im presné, spoľahlivé a kompletné evidenčné systémy mohli 

poskytnúť  či uţ pre lepšie odhaľovanie kriminality, zvýšenie efektívnosti fungovania 

rezortu či ako podklady pre rozhodnutia v zlepšení riadenia ( evidence – based policy) 

Snaţili sme sa  na základe údajov  počtu obetí odhalených políciou a počtu odsúdených za 

predmetných trestný čin porovnať pokles medzi registrovanou a odsúdenou kriminalitou.  

Odhad nie je úplne presný ani korektný, pretoţe v danom roku nejde o tie isté prípady 

a vychádza sa z predpokladu, ţe na jedného odsúdeného pripadá jedna obeť daného TČ. 

Porovnanie je aspoň indikatívne a môţeme naznačiť efektívnosť trestno-právneho systému, 

resp. efektívnosť  jeho jednotlivých zloţiek.  

V prípadoch TČ týrania ( § 208)  miera odsúdenia  výrazne variuje  od 84% v roku 2010 

aţ po 48% v roku 2011. Vysvetlenie výrazného medziročného poklesu počtu odsúdených 
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moţno hľadať v nedostatočnej kapacite súdov, ale aj úrovne  zdokumentovania a dokazovania 

v daných prípadoch.  Priemerná miera odsúdenia za TČ týrania sa v období od 2006 – 2011 

pohybuje na úrovni  62%.  

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Ministerstvo spravodlivosti SR  

Miera odsúdenia v prípadoch znásilnenia je v porovnaní s TČ týrania výrazne niţšia. Teda aj 

tých málo prípadov, čo je registrovaných políciou, je vyšetrených a podstúpených na 

prokuratúru a súd, skončí odsúdením páchateľa. Napriek  medziročnému nárastu počtu 

odhalených prípadov znásilnenia, v roku 2011 miera odsúdenia dosiahla svoje šesťročné 

minimum – 21%. V priemere sa miera odsúdenia za znásilnenie v období 2006 – 2011 

pohybovala na úrovni  27%.  

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Ministerstvo spravodlivosti SR  

V systéme zdravotníctva bola evidencia o vyšetrených  ţenách s podozrením na ohrozenie 

násilím zavedená v roku 2009. Počas obdobia  2009 – 2011 bolo vo všeobecných 

ambulanciách vyšetrených priemerne  3 300 ţien s PON, v psychiatrických ambulanciách  

1 700 ţien s PON, v gynekologických  priemerne 213 ţien s PON. Počty  ţien  vyšetrených 
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v rôznych druhoch ambulancií  v priebehu sledovaných rokov značne variujú. 

V priebehu sledovaného obdobia 2009 – 2011 bolo zaznamenaných  celkovo 939 potratov 

u ţien s podozrením na ohrozenie násilím. Kaţdoročne to predstavuje pribliţne 300 takýchto 

potratov, čo predstavuje  podiel do 2% zo všetkých potratov v danom roku.  Komplexnejšie 

údaje o vyšetrených osobách ohrozených násilím vzhľadom  aj na muţov a na vek budú 

dostupné od roku 2013. Uţ  za rok 2012 budú dostupné  údaje o ohrození násilím u detí 

a seniorov. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny kaţdoročne sleduje  počet prípadov a počet opatrení 

vykonávaných podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele ( zákon  č.  

305/2005 Z. z.).  Aj keď väčšina opatrení sa vzťahuje na maloleté deti, osobitný modul 

sleduje aj počet prípadov,  v ktorých   boli vykonávané opatrenia podľa tohto zákona podľa 

vybraných dôvodov. Obete či prípady spáchania domáceho násilia  evidované v systéme 

SPODaSK tvoria len marginálny počet prípadov navyše s klesajúcim trendom. Zatiaľ čo 

v roku 2008 tvorili takéto prípady takmer 2% zo všetkých prípadov, v ostatných sledovaných 

rokoch počet takýchto prípadov klesol na 1/4 a pohyboval  sa na úrovni 0,6%. Ak  sme 

sledovali   počet evidovaných prípadov sociálnej kurately z dôvodu viktimizácie domácim 

násilím, v priebehu rokov  2008 – 2011 došlo k níţeniu  počtu takýchto prípadov zo 64 v roku 

2008 na asi  polovicu.  

Za ostatné štyri roky sa počet identifikovaných  týraných detí  vyvíjal nasledovne. Najviac  

týraným deťom bolo pomoc poskytnutá   v krízovom roku 2008, kedy  orgány oprávnené na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  poskytli pomoc 609 deťom, z toho viac 

ako 56% bolo dievčat. V nasledujúcich rokoch počet detí  poklesol o 200 aţ 300 detí,  podiel 

dievčat sa však pohyboval  na úrovni 60 – 67%. V roku 2011 sa celkový počet detí opäť 

zvýšil na 422 ( podiel dievčat 62%).  Tieto deti  majú  pri správnom poskytnutí pomoci nádej 

na záchranu a nezacyklenia násilného správania v dospelosti. Latencia týraných detí je však  

vysoká a predpokladá sa, ţe veľa  týraných detí nie je úradmi identifikovaných.  

Medzi  najzávaţnejšie rizikové faktory výskytu NPŢ a inej násilnej kriminality   povaţujeme  

stúpajúci počet vlastníkov zbraní aj evidovaných zbraní. Za ostatné 3 roky stúpol počet 

vlastníkov o 13 000.  Ďalším rizikovým faktorom je počet osôb  s nadmerným uţívaním 

alkoholu.  So syndrómom závislosti je realizovaných pribliţne 100 tis. vyšetrení ročne , z toho  

vyšetrenia muţov tvoria viac ako 75%.  Pritom však treba zdôrazniť, ţe väčšina  muţov je 

násilná voči ţenám v stave triezvosti a odsúdení muţi za NPŢ pod vplyvom návykových látok 

tvoria iba 25% odsúdených.  

Osobitnú pozornosť si zasluhuje násilie na rómskych ţenách, najmä tých z neintegrovaného 

prostrediach. Odhaduje sa, ţe ak je v celkovej populácií násiliu zo strany partnera vystavená 

kaţdá piata ţena, v rómskej populácii z neintegrovaného prostredia to bude kaţdá  tretia alebo 

kaţdá druhá ţena. Chudoba ţien v týchto komunitách ich robí excesívne závislými od 

muţského partnera a komunity.  S problematikou násilia na rómskych ţenách úzko súvisí 

aj problematika obchodovania so ţenami, najmä za účelom sexuálneho vykorisťovania. 

V tejto súvislosti sú cenné informácie o prostitúcii, získané z výskumu v marginalizovanom 

prostredí. Nútená prostitúcia tvorí 52 % zo všetkých foriem obchodovania za účelom 

sexuálneho vykorisťovania, väčšina prostitútok pracuje na ulici ( 41%), aţ 34 %  začalo doma 

a pokračovalo v zahraničí, 45%  označilo  kaţdodenný dopyt po sexuálnych sluţbách,  ide 

hlavne o zahraničných klientov ( 71% - kamionisti,  turisti).  

 Do pozornosti sa opätovne dostala problematika  nedobrovoľnej sterilizácie ţien , keď 

ESPĽP  koncom  roku 2011 a v júni 2012 konštatoval porušenie práv  uţ celkovo  5 

sťaţovateliek  zo Slovenska. Slovensko v niektorých prípadoch porušilo svoju pozitívnu 
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povinnosť zabezpečiť efektívnu právnu ochranu reprodukčných práv zvlášť rómskych ţien, 

ako zraniteľnej skupiny obyvateľstva.  Zároveň  však súd nepotvrdil závaţné obvinenia o 

organizovanej politike sterilizácií rómskych ţien na Slovensku.  

ODPORÚČANIA  

Vzhľadom na opakujúca sa situáciu vo viacerých oblastiach a nerealizovanie odporúčaní 

z predchádzajúceho roku, pripomíname  odporúčania z roku 2010
119

 a dopĺňame o ďalšie: 

 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  

 Vypracovať analýzu vráţd ţien – femicídy z hľadiska dodrţiavania práva na ochranu 

a identifikovať slabé stránky systému ochrany ţien pred zavraţdením 

 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  

 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); rozšíriť  informovanie o NPŢ  

aj o ďalšie TČ okrem týrania ( § 208)  

 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  

                                                 
119 Holubová, B., 2011: Správa o násilí páchanom na ţenách na Slovensku za rok 2010.  Bratislava,  IVPR,  97 s.; dostupné: 

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2011/Holubova/holubova_2255.pdf 

 

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2011/Holubova/holubova_2255.pdf
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 Sledovať  aj naďalej uplatnenie TČ nebezpečného prenasledovania v praxi a jeho 

vykazovania v systéme polície a mieru odsúdenia. 

 Vyuţiť poznatky a zistenia zo správ o násilí páchanom na ţenách  pri implementácii 

programov a projektov na podporu prevencie  a elimináciu NPŢ, pri koncipovaní 

nového NAP a pri prípadnej  ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu 

na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. 

 Preskúmať efektivitu politík kriminalizácie dopytu po sexuálnych sluţbách a zváţiť 

moţnosť zavedenia účinnej legislatívy s prepojenosťou na  podporné sociálnej sluţby 

obetiam 

 Osobitnú pozornosť venovať rómskym ţenám z marginalizovaného prostredia 

a rozšíriť podporné sluţby pre  túto mimoriadne ohrozenú skupinu ţien  ( informačné 

materiály v rómskom jazyku, osobitné rómske preventistky a pod.) 

 Legislatívne posilniť postihovanie sexuálneho obťaţovania na pracovisku a zaviesť  

preventívne školenia proti tomuto javu medzi povinnú výbavu znalostí 

zamestnanca/kyne a zamestnávateľa, podobnému oblasti BOZP 

 Zváţiť osobitný zákon o násilí páchanom na ţenách, resp. domácom násilí, avšak 

s dôrazom na  rodovú podmienenosť NPŢ 
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PRÍLOHY  

POLÍCIA  

 

2009 
Celkom 

zistené 

OBEŤ  

MUŢ 

OBEŤ  

ŢENA 
manţel manţelka druh druţka rodič dieťa brat 

vraţdy - úkladné (§ 144)                    15    9    5    1                         

vraţdy - lúpeţné (§ 145)                    5    3    2                             

vraţdy - sexuálne (§ 145)                   2        2                             

vraţdy - mot. osobnými vzťahmi              27    12    14    6    1    1        2    1    1 

vraţdy - ostatné (§ 145)                    31    18    9                    1    1    2 

vraţdy na objednávku (§ 145)                2    2                                 

zabitie (§ 147,148)                         45    39    6    3            1             

 

2010 
Celkom 

zistené 

dokonaný 

skutok 

OBEŤ  

MUŢ 

OBEŤ  

ŢENA 
manţel manţelka druh druţka rodič dieťa brat vnúča 

vraţdy - úkladné (§ 144)                    12    5    9    3                                 

vraţdy - lúpeţné (§ 145)                    4    4    2    1                                 

vraţdy- mot.  

osobnými vzťahmi              30    22    15    15    4        2    4    3    6    4     

vraţdy - motiv. 

 podnikateľskýmy vzťahmi     3        2                                     

vraţdy - ostatné (§ 145)                    39    23    23    11            2    1        3        2 

vraţdy na objednávku (§ 145)                1            1                                 

zabitie (§ 147,148)                         49    49    37    11    4    1    1        1    1         

 

Deti - obete  násilnej a mravnostnej zistenej kriminality 2009 - 2011 

Trestné činy násilnej a 

mravnostnej kriminality  

2009 
2010 

  
2011 

MUŢ 

DO 18 

ROK

OV 

ŢENA 

DO 18 

ROK

OV 

skupina 

osôb  
MUŢ 

DO 18 

ROK

OV 

ŢENA 

DO 18 

ROK

OV 

skupina 

osôb 
MUŢ 

DO 18 

ROK

OV 

ŢENA 

DO 18 

ROK

OV 

skupina 

osôb 

deti 

do 

15 

rok

ov 

mlád

eţ 

15-

18 

deti 

do 

15 

rok

ov 

mlád

eţ 

15-

18 

deti 

do 

15 

rok

ov 

mlád

eţ 

15-

18 

NÁSILNÁ  

KRIMINALITA                     613 208 27 16 543 189 33    12 461 153 43 10 

samovraţda                                             1           1           

vraţdy - mot. osobnými 

vzťahmi                                       1 1         

vraţdy - novonarodeného 
dieťaťa          2                         1 1         

vraţdy - ostatné (§ 145)                                   2         1           

nedovolené prerušenie 

tehotenstva                                        1         

únos a opustenie dieťaťa                 3 8 2     1 3 1     2 5 3     

lúpeţné prepad.osôb (§ 

188)              143 21 6 8 108 34 4    5 65 16 8 2 

lúpeţné prepad.objektov(§ 
188)           3           3 5         2           

násilie na ver.činit.-na 

policajtoch           2                                 

úmyselné ublíţenie na 
zdraví             260 52 2 4 218 44 2    2 185 33 2 2 

úmyselné ubl. na zdr. s 

rasov.mot.                                   1 1         

zabitie (§ 147,148)                                    1                         

nebezpečné vyhráţanie (§ 

360)            47 32 3 1 53 36 4    3 35 23 3 1 

vydieranie (§ 189)                       109 38 3 1 125 25 10    1 130 38 13 3 
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hrubý nátlak ( § 190)                    1 0         1           1           

týranie blízkej a zverenej 
osoby         26 28 7 2 15 15 11    1 20 15 14 2 

porušovanie domovej 

slobody              7 4         7 3         7 5         

ostatné násilné trestné činy             12 25 2     10 22 1     9 14         

                                                                                   

MRAVNOSTNÁ  

KRIMINALITA                  72 419 9 1 65 368 10    2 116 502 13 1 

znásilnenie (§ 199)                          56 1         42 1         46         

sex. zneuţívanie  zverenej 

osoby         3 16 4     5 11        2 2 22 3     

sex. zneuţívanie ostatných 

osôb          50 314 3     43 294 9     87 405 9     

sexuálne násilie (§ 200)                 19 33 1     17 19         25 26 1 1 

ohrozovanie virusom, 

pohl. nemocou                                   1 1         

obchodovanie s ľuďmi (§ 
179)                 0     1     2         1 2         

Zdroj: PPZ - štatistika kriminality, vyţiadané údaje  

 

PROKURATÚRA  

 

Počet poškodených ţien a blízkych osôb v prípadoch ukončenia trestného stíhania na 

prokuratúre podľa vybraných trestných činov a Trestných zákonov  ( v roku 2011)  

TRESTNÉ ČINY 
TZ 

300/2005 

Poškodená 

ţena 

z toho blízka-

zverená osoba 

TZ 

140/1961 

Poškodená 

ţena 

z toho blízka-

zverená osoba 

Úkladná vraţda § 144 3 0 § 219 4 0 

Vraţda § 145 19 1     

Vraţda novonarodeného dieťaťa 
matkou 

§ 146 0 0 § 220 
0 0 

 Zabitie 
§ 147 - § 

148 

6 3 xx 
    

 Usmrtenie § 149 102 1 xx     

Nedovolené prerušenie tehotenstva 
§ 150 - § 

153 

0 0 § 227- § 

229 
0 0 

Účasť na samovraţde § 154 0 0 § 230 0 0 

Ublíţenie na zdraví 
§ 155- § 158 1223 59 § 221- § 

224 
34 0 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 2 0 § 246 3 0 

Obchodovanie s deťmi 
§ 180 - § 

181 

1 0 § 216a,b 
0 0 

Pozbavenie osobnej slobody § 182 0 0 § 232 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody § 183 76 7 § 231 11 0 

Obmedzovanie slobody pohybu § 184 1 0 -     

Branie rukojemníka § 185 0 0 § 234a 0 0 

Vydieračský únos § 186 4 0 -     

Zavlečenie do cudziny  § 187 0 0 § 233 0 0 

Lúpeţ § 188 198 2 § 234 21 0 

Vydieranie § 189 187 33 § 235 25 0 

Hrubý nátlak 
§ 190 - § 

191 

9 0 § 235a,b 
0 0 

Nátlak  § 192 2 0 § 237 0 0 

Obmedzovanie slobody vyznania § 193 0 0 § 236 0 0 

Porušovanie slobody zdruţovania a 

zhrom. 
§ 195 0 0 § 238a 

0 0 

Porušovanie domovej slobody § 194 915 3 § 238 28 0 

Porušovanie tajomstva 
prepravovaných správ 

§ 196 - § 

198 

4 0 § 239- § 

240a 
0 0 

Znásilnenie § 199 102 9 § 241 7 1 

Sexuálne násilie § 200 50 6 § 241a 2 0 

 Sexuálne zneuţívanie 
§ 201 - § 

202 

248 7 § 242- § 

243 
5 0 
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 Súloţ medzi príbuznými § 203 4 0 § 245 1 1 

Dvojmanţelstvo § 204 0 0 § 210 0 0 

Odloţenie dieťaťa § 205 1 0 -     

Opustenie dieťaťa § 206 1 0 § 212 0 0 

Zanedbanie povinnej výţivy § 207 5712 66 § 213 145 2 

Týranie blízkej osoby a zverenej 
osoby 

§ 208 208 85 § 215 
23 5 

 Únos 
§ 209 - § 

210 

5 0 § 216 
0 0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeţe 

§ 211 607 14 § 217 
2 0 

Krivé obvinenie § 345 12 0 § 174 0 0 

Krivá výpoveď a krivá prísaha § 346 11 0 § 175 0 0 

Násilie proti skupine obyvateľov a 
proti jednotlivcovi 

§ 359 34 0 § 196 
0 0 

Nebezpečné vyhráţanie § 360 1295 222 § 197a 16 1 

Šírenie poplašnej správy 
§ 361 - § 

362 

2 0 § 199 - § 

200 
0 0 

Opilstvo § 363 2 2 § 201a 0 0 

Výtrţníctvo § 364 404 12 § 202 19 0 

Hanobenie miesta posledného 

odpočinku 
§365 5 0 - 

    

Honobenie mŕtveho §366 0 0 -     

Kupliarstvo § 367 14 0 § 204 0 0 

Výroba detskej pornografie § 368 2 0 § 205b 0 0 

Rozširovanie detskej pornografie § 369 5 0 § 205c 0 0 

Prechovávanie detskej pornografie § 370 0 0 § 205d 0 0 

Ohrozovanie mravnosti 
§ 371 - §372 2 0 § 205 - § 

205a 
0 0 

Ohováranie § 373 17 0 § 206 2 0 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR  

 

Počet poškodených ţien a blízkych osôb v prípadoch ukončených obţalobou  na 

prokuratúre podľa vybraných trestných činov a Trestných zákonov ( v roku 2011)  

TRESTNÉ ČINY 
TZ 

300/2005 

Poškodená 

ţena 

z toho blízka-

zverená 

osoba 

TZ 

140/1961 

Poškodená 

ţena 

z toho blízka-

zverená 

osoba 

Úkladná vraţda § 144 1 0 § 219 3 0 

Vraţda § 145 7 1     

Vraţda novonarodeného dieťaťa 

matkou 
§ 146 0 0 

§ 220 
0 0 

 Zabitie 
§ 147 - § 

148 
4 1 

xx 
    

 Usmrtenie § 149 65 1 xx     

Nedovolené prerušenie 

tehotenstva 

§ 150 - § 

153 
0 0 

§ 227- § 

229 
0 0 

Účasť na samovraţde § 154 0 0 § 230 0 0 

Ublíţenie na zdraví § 155- § 158 578 38 
§ 221- § 

224 
9 0 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 2 0 § 246 2 0 

Obchodovanie s deťmi 
§ 180 - § 

181 
0 0 

§ 216a,b 
0 0 

Pozbavenie osobnej slobody § 182 0 0 § 232 0 0 

Obmedzovanie osobnej slobody § 183 51 5 § 231 5 0 

Obmedzovanie slobody pohybu § 184 0 0 -     

Branie rukojemníka § 185 0 0 § 234a 0 0 

Vydieračský únos § 186 4 0 -     

Zavlečenie do cudziny  § 187 0 0 § 233 0 0 

Lúpeţ § 188 104 0 § 234 9 0 

Vydieranie § 189 124 22 § 235 10 0 

Hrubý nátlak 
§ 190 - § 

191 
5 0 

§ 235a,b 
0 0 

Nátlak  § 192 1 0 § 237 0 0 

Obmedzovanie slobody § 193 0 0 § 236 0 0 
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vyznania 

Porušovanie slobody 

zdruţovania a zhrom. 
§ 195 0 0 

§ 238a 
0 0 

Porušovanie domovej slobody § 194 575 1 § 238 11 0 

Porušovanie tajomstva 

prepravovaných správ 

§ 196 - § 

198 
2 0 

§ 239- § 

240a 
0 0 

Znásilnenie § 199 73 8 § 241 5 1 

Sexuálne násilie § 200 30 4 § 241a 2 0 

 Sexuálne zneuţívanie 
§ 201 - § 

202 
107 3 

§ 242- § 

243 
2 0 

 Súloţ medzi príbuznými § 203 2 0 § 245 1 1 

Dvojmanţelstvo § 204 0 0 § 210 0 0 

Odloţenie dieťaťa § 205 0 0 -     

Opustenie dieťaťa § 206 0 0 § 212 0 0 

Zanedbanie povinnej výţivy § 207 3951 52 § 213 81 1 

Týranie blízkej osoby a zverenej 

osoby 
§ 208 134 62 

§ 215 
5 0 

 Únos 
§ 209 - § 

210 
1 0 

§ 216 
0 0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy 

mládeţe 
§ 211 443 7 

§ 217 
0 0 

Krivé obvinenie § 345 11 0 § 174 0 0 

Krivá výpoveď a krivá prísaha § 346 9 0 § 175 0 0 

Násilie proti skupine obyvateľov 

a proti jednotlivcovi 
§ 359 18 0 

§ 196 
0 0 

Nebezpečné vyhráţanie § 360 936 139 § 197a 4 0 

Šírenie poplašnej správy 
§ 361 - § 

362 
1 0 

§ 199 - § 

200 
0 0 

Opilstvo § 363 1 1 § 201a 0 0 

Výtrţníctvo § 364 259 10 § 202 4 0 

Hanobenie miesta posledného 

odpočinku 
§365 4 0 

- 
    

Honobenie mŕtveho §366 0 0 -     

Kupliarstvo § 367 4 0 § 204 0 0 

Výroba detskej pornografie § 368 1 0 § 205b 0 0 

Rozširovanie detskej 

pornografie 
§ 369 3 0 

§ 205c 
0 0 

Prechovávanie detskej 

pornografie 
§ 370 0 0 

§ 205d 
0 0 

Ohrozovanie mravnosti § 371 - §372 1 0 
§ 205 - § 

205a 
0 0 

Ohováranie § 373 8 0 § 206 0 0 

Zdroj: Generálna prokuratúra SR  

 

SÚDNICTVO  

Odsúdené ţeny a muţi podľa vybraných trestných činov v roku 2011 

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 7 4 3 9 
§ 219 9 9 0 10 

Vraţda § 145 27 25 2 28 

Vraţda 
novonarodeného 

dieťaťa matkou 
§ 146 0 0 0 0 § 220 0 0 0 0 

 Zabitie § 147 - § 148 26 24 2 27 xx x x x x 

 Usmrtenie § 149 179 153 26 180 xx x x x x 

Nedovolené prerušenie 

tehotenstva 
§ 150 - § 153 1 1 0 1 § 227- § 229 0 0 0 0 



126 

 

Účasť na samovraţde § 154 0 0 0 0 § 230 0 0 0 0 

Ublíţenie na zdraví § 155- § 157 1 630 1 523 107 2 138 § 221- § 223 51 48 3 87 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 1 1 0 1 § 246 7 4 3 15 

Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 0 0 0 0 § 216a,b 0 0 0 0 

Obmedzovanie osobnej 

slobody 
§ 183 46 44 2 72 § 231 3 3 0 10 

Branie rukojemníka § 185 1 1 0 1 § 234a 0 0 0 0 

Lúpeţ § 188 441 417 24 472 § 234 29 27 2 36 

Vydieranie § 189 211 200 11 246 § 235 30 28 2 44 

Hrubý nátlak § 190 - § 191 7 7 0 12 § 235a,b 1 1 0 1 

Porušovanie domovej 

slobody 
§ 194 929 854 75 1 662 § 238 31 31 0 55 

Porušovanie tajomstva 
prepravovaných správ 

§ 196 - § 198 3 2 1 5 § 239- § 240a 2 2 0 2 

Znásilnenie § 199 30 30 0 35 § 241 1 1 0 5 

Sexuálne násilie § 200 20 20 0 33 § 241a 2 2 0 3 

 Sexuálne zneuţívanie § 201 - § 202 199 192 7 212 § 242- § 243 6 6 0 7 

 Súloţ medzi 
príbuznými 

§ 203 6 3 3 7 § 245 1 1 0 1 

Odloţenie dieťaťa § 205 0 0 0 0 xx x x x x 

Opustenie dieťaťa § 206 2 0 2 2 § 212 0 0 0 6 

Zanedbanie povinnej 
výţivy 

§ 207 3 723 3 183 540 3 781 § 213 25 23 2 27 

Týranie blízkej osoby a 

zverenej osoby 
§ 208 117 111 6 120 § 215 10 8 2 11 

 Únos § 209 - § 210 2 1 1 3 § 216 0 0 0 1 

 Ohrozovanie mravnej 
výchovy mládeţe 

§ 211 1 489 598 891 1 514 § 217 3 1 2 7 

Násilie proti skupine 

obyvateľov a proti 
jednotlivcovi 

§ 359 18 16 2 29 § 196 0 0 0 0 

Nebezpečné vyhráţanie § 360 1 034 1 005 29 1 316 § 197a 14 13 1 23 

Opilstvo § 363 9 9 0 9 § 201a 0 0 0 0 

Výtrţníctvo § 364 1 042 1 015 27 1 840 § 202 41 40 1 76 

Kupliarstvo § 367 9 5 4 13 § 204 12 8 4 12 

Výroba detskej 

pornografie 
§ 368 5 5 0 5 § 205b 0 0 0 0 

Rozširovanie detskej 

pornografie 
§ 369 5 5 0 8 § 205c 0 0 0 0 

Prechovávanie detskej 

pornografie 
§ 370 3 3 0 7 § 205d 0 0 0 0 

Ohováranie § 373 21 19 2 23 § 206 1 0 1 1 

Zdroj: MS 2011 

Odsúdení muţi a ţeny podľa vybraných trestných činov ( v % zo všetkých odsúdených za daný trestný čin v roku 

2011) 

TRESTNÉ ČINY  

§ PODĽA              

TZ                   

300/2005 

% muţov % ţeny 
§ PODĽA                    

TZ                     

140/1961 

% muţov % ţien 

Úkladná vraţda § 144 57,1 42,9 § 219 100,0  

Vraţda § 145 92,6 7,4 0 

Vraţda novonarodeného dieťaťa matkou § 146 0,0 100,0 § 220   

 Zabitie § 147 - § 148 92,3 7,7 xx   

 Usmrtenie § 149 85,5 14,5 xx   

Nedovolené prerušenie tehotenstva § 150 - § 153 100,0 0,0 § 227- § 229   

Účasť na samovraţde § 154 0,0 100,0 § 230   

Ublíţenie na zdraví § 155- § 157 93,4 6,6 § 221- § 223 94,1 5,9 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 100,0 0,0 § 246 57,1 42,9 

Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 0,0 100,0 § 216a,b   

Obmedzovanie osobnej slobody § 183 95,7 4,3 § 231 100,0 0,0 

Branie rukojemníka § 185 100,0 0,0 § 234a   

Lúpeţ § 188 94,6 5,4 § 234 93,1 6,9 

Vydieranie § 189 94,8 5,2 § 235 93,3 6,7 
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Hrubý nátlak § 190 - § 191 100,0 0,0 § 235a,b 100,0 0,0 

Porušovanie domovej slobody § 194 91,9 8,1 § 238 100,0 0,0 

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ § 196 - § 198 66,7 33,3 § 239- § 240a 100,0 0,0 

Znásilnenie § 199 100,0 0,0 § 241 100,0 0,0 

Sexuálne násilie § 200 100,0 0,0 § 241a 100,0 0,0 

 Sexuálne zneuţívanie § 201 - § 202 96,5 3,5 § 242- § 243 100,0 0,0 

 Súloţ medzi príbuznými § 203 50,0 50,0 § 245 100,0 0,0 

Odloţenie dieťaťa § 205  100,0 xx   

Opustenie dieťaťa § 206 0,0 100,0 § 212   

Zanedbanie povinnej výţivy § 207 85,5 14,5 § 213 92,0 8,0 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby § 208 94,9 5,1 § 215 80,0 20,0 

 Únos § 209 - § 210 50,0 50,0 § 216 0,0 100,0 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe § 211 40,2 59,8 § 217 33,3 66,7 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi § 359 88,9 11,1 § 196   

Nebezpečné vyhráţanie § 360 97,2 2,8 § 197a 92,9 7,1 

Opilstvo § 363 100,0 0,0 § 201a 0,0 100,0 

Výtrţníctvo § 364 97,4 2,6 § 202 97,6 2,4 

Kupliarstvo § 367 55,6 44,4 § 204 66,7 33,3 

Výroba detskej pornografie § 368 100,0 0,0 § 205b   

Rozširovanie detskej pornografie § 369 100,0 0,0 § 205c   

Prechovávanie detskej pornografie § 370 100,0 0,0 § 205d   

Ohováranie § 373 90,5 9,5 § 206 0,0 100,0 

Zdroj: MS 2011 + prepočty autorky 

 

ZDRAVOTNÍCTVO  

Potraty v SR podľa podozrenia na ohrozenie násilím, druhu potratu a trvalého bydliska 

pacientky 

Územie trvalého 

bydliska 
Druh potratu 

Počet potratov 

spolu 

v tom: Podozrenie na ohrozenie násilím 

fyzicky psychicky 
fyzicky aj 

psychicky 
nie neudané 

Slovenská  

republika 

Potraty spolu 16 872 81 113 106 14 477 2 095 

spontánny 5 083 40 35 29 4 506 473 

legálne UPT do 8.týţdňa 5 911 19 49 47 4 899 897 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 2 686 11 16 15 2 226 418 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 221 1 1 1 187 31 

mimomaternicové tehotenstvo 388 1 2 1 353 31 

iný 2 583 9 10 13 2 306 245 

Bratislavský kraj 

Potraty spolu 1 796 9 8 28 1 401 350 

spontánny 531 3 - 6 444 78 

legálne UPT do 8.týţdňa 613 2 7 13 442 149 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 332 2 - 5 262 63 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 32 1 - 1 21 9 

mimomaternicové tehotenstvo 35 - - - 33 2 

iný 253 1 1 3 199 49 

Trnavský kraj 

Potraty spolu 1 798 8 7 12 1 640 131 

spontánny 609 3 1 4 570 31 

legálne UPT do 8.týţdňa 579 2 3 4 518 52 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 271 3 1 1 246 20 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 29 - 1 - 26 2 

mimomaternicové tehotenstvo 37 - - - 35 2 

iný 273 - 1 3 245 24 

Trenčiansky kraj 
Potraty spolu 1 632 7 14 8 1 359 244 

spontánny 406 2 2 2 365 35 
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legálne UPT do 8.týţdňa 569 2 7 5 450 105 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 264 - 2 - 213 49 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 14 - - - 10 4 

mimomaternicové tehotenstvo 59 - 1 - 54 4 

iný 320 3 2 1 267 47 

Nitriansky kraj 

Potraty spolu 2 461 24 22 7 2 163 245 

spontánny 603 19 12 2 553 17 

legálne UPT do 8.týţdňa 1 028 3 6 2 875 142 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 407 1 4 1 333 68 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 24 - - - 23 1 

mimomaternicové tehotenstvo 37 1 - - 32 4 

iný 362 - - 2 347 13 

Ţilinský kraj 

Potraty spolu 1 933 8 7 10 1 721 187 

spontánny 688 3 3 4 616 62 

legálne UPT do 8.týţdňa 544 2 2 3 467 70 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 306 3 2 3 258 40 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 25 - - - 22 3 

mimomaternicové tehotenstvo 66 - - - 66 - 

iný 304 - - - 292 12 

Banskobystrický 

kraj 

Potraty spolu 2 243 9 20 20 1 736 458 

spontánny 586 2 3 4 482 95 

legálne UPT do 8.týţdňa 905 5 12 12 673 203 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 451 1 5 3 351 91 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 22 - - - 15 7 

mimomaternicové tehotenstvo 57 - - 1 42 14 

iný 222 1 - - 173 48 

Prešovský kraj 

Potraty spolu 2 292 4 16 8 1 979 285 

spontánny 903 2 6 3 793 99 

legálne UPT do 8.týţdňa 597 - 5 2 493 97 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 257 - 1 1 203 52 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 33 - - - 31 2 

mimomaternicové tehotenstvo 54 - 1 - 48 5 

iný 448 2 3 2 411 30 

Košický kraj 

Potraty spolu 2 717 12 19 13 2 478 195 

spontánny 757 6 8 4 683 56 

legálne UPT do 8.týţdňa 1 076 3 7 6 981 79 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 398 1 1 1 360 35 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 42 - - - 39 3 

mimomaternicové tehotenstvo 43 - - - 43 - 

iný 401 2 3 2 372 22 

Pacientky bez 

udaného trvalého 

bydliska 

Potraty spolu 13 - - - 9 4 

spontánny 6 - - - 4 2 

legálne UPT do 8.týţdňa 3 - - - 3 - 

legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 2 - - - - 2 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa - - - - - - 

mimomaternicové tehotenstvo 1 - - - 1 - 

iný 1 - - - 1 - 

Úhrn 

Potraty spolu 16885 81 113 106 14486 2099 

spontánny 5089 40 35 29 4510 475 

legálne UPT do 8.týţdňa 5914 19 49 47 4902 897 
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legálne UPT do 9. do 12.týţdňa 2688 11 16 15 2226 420 

legálne UPT do 13. do 24.týţdňa 221 1 1 1 187 31 

mimomaternicové tehotenstvo 389 1 2 1 354 31 

iný 2584 9 10 13 2307 245 

Zdroj:  NCZI, Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12 

ZOZNAM DOBRÝCH PRAKTÍK V  OBLASTI  PREVENTÍVNYCH KAMPANÍ  

Kampane  na násilie páchané na ţenách a dievčatách: 

- Nemecko: Paper Bag Campaign: http://www.slideshare.net/kheisecke/paperbag-

campaignupdatejan09 

- WAGGGS: http://saynotoviolence.org/join-say-no/stop-violence-speak-out-

girls%E2%80%99-rights 

- Veľká Británia: http://www.object.org.uk/ 

-  http://www.igualdade.gov.pt/ 

- http://www.sacatarjetaroja.es/ 

- http://www.cosc.ie/en/COSC/Pages/RD11000007 

- http://www.HINTER-DEUTSCHEN-WÄNDEN.de  

Kampane o znásilnení: 

- Francúzsko: http://www.contreleviol.fr/ / Videoklip: http://www.contreleviol.fr/clip-

contre-le-viol 

- Francúzsko: http://pasdejusticepasdepaix.wordpress.com/  

- Veľká Británia: http://www.thisisnotaninvitationtorapeme.co.uk/ 

- Švédsko: http://stoppavaldtakterna.nu/media.html 

- Veľká Británia: http://www.youtube.com/watch?v=5gEftWCG5Ow 

- Veľká Británia: http://www.dontcrosstheline.co.uk/ 

- Veľká Británia: http://www.notever.co.uk/ - 

http://www.youtube.com/watch?v=EaEmnizU6tw&feature=related 

- Veľká Británia: http://www.weareman.co.uk/ - 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYhaodUPqSU  

 

Kampane o násilí pri „randení“: 

- Dánsko: http://www.ditforhold.dk/ 

- Írsko:  http://www.2in2u.ie/  

Kampane o znásilnení manţelom: 

- Francúzsko: http://www.youtube.com/watch?v=85gh5c9JXoM&feature=youtu.be  

Kampane o násilí na  partnerských vzťahoch: 

- Francúzsko: http://www.violencesfaitesauxfemmes.com/  

- Francúzsko: http://www.dailymotion.com/video/xbttb_violence-conjugale-campagne-

gouvern_news 

- Rumunsko : http://www.cmsc.ro/video/03-Strada.mpg 

- Belgicko: 

http://www.youtube.com/watch?v=BwG8pX3RV6A&feature=player_embedded  

 

Kampane proti prostitúcii: 

- EWL  videoklip  „Not for sale‟ ( „Nie na predaj“): 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1862&lang=en  

- EWL videoklip „For a change of perspective‟ („ Na zmenu perspektívy“): 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1485&lang=en  

- EWL  videoklip  „Sport, Sex & Fun‟ ( „Šport, sex a zábava“): 

http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique252&lang=en 

http://www.slideshare.net/kheisecke/paperbag-campaignupdatejan09
http://www.slideshare.net/kheisecke/paperbag-campaignupdatejan09
http://saynotoviolence.org/join-say-no/stop-violence-speak-out-girls%E2%80%99-rights
http://saynotoviolence.org/join-say-no/stop-violence-speak-out-girls%E2%80%99-rights
http://www.object.org.uk/
http://www.igualdade.gov.pt/
http://www.sacatarjetaroja.es/
http://www.cosc.ie/en/COSC/Pages/RD11000007
http://www.hinter-deutschen-w�nden.de/
http://www.contreleviol.fr/
http://www.contreleviol.fr/clip-contre-le-viol
http://www.contreleviol.fr/clip-contre-le-viol
http://pasdejusticepasdepaix.wordpress.com/
http://www.thisisnotaninvitationtorapeme.co.uk/
http://stoppavaldtakterna.nu/media.html
http://www.youtube.com/watch?v=5gEftWCG5Ow
http://www.dontcrosstheline.co.uk/
http://www.notever.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=EaEmnizU6tw&feature=related
http://www.weareman.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=ZYhaodUPqSU
http://www.ditforhold.dk/
http://www.2in2u.ie/
http://www.youtube.com/watch?v=85gh5c9JXoM&feature=youtu.be
http://www.violencesfaitesauxfemmes.com/
http://www.dailymotion.com/video/xbttb_violence-conjugale-campagne-gouvern_news
http://www.dailymotion.com/video/xbttb_violence-conjugale-campagne-gouvern_news
http://www.cmsc.ro/video/03-Strada.mpg
http://www.youtube.com/watch?v=BwG8pX3RV6A&feature=player_embedded
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1862&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1485&lang=en
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique252&lang=en
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- Belgicko:  Stop Prostitution: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sLP0sdY0G4A  

 

Kampane o nútenom manţelstve: 

- Belgicko: http://monmariagemappartient.be/ 

 

Kampane proti obchodovaniu so ţenami: 

- http://realstars.eu/for-fair-sex/ 

- Stop the traffic: http://www.youtube.com/watch?v=y-a8dAHDQoo  

 

Kampaň o tzv. zločinoch zo cti: 

- Švédsko: http://www.youtube.com/watch?v=Nqn1cnW_ZPM  

 

Kampaň o sexuálnom obťaţovaní na ulici: 

- http://www.stopstreetharassment.org/ 

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI 

 Obete obchodovania zaradené do programu pomoci podľa pohlavia, veku, vzdelania, počtu detí 

a účelu obchodovania ( v roku 2011)

 
Pozn.: Pod údajom veku obete obchodovania s ľuďmi sa rozumie vek, ktorý mala príslušná obeť v okamihu 

začatia obchodovania s ľuďmi; Zdroj:  MV SR, Vyhodnotenie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania 

s ľuďmi za rok 2011
120

 

                                                 
120 http://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality&subor=149694  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sLP0sdY0G4A
http://monmariagemappartient.be/
http://realstars.eu/for-fair-sex/
http://www.youtube.com/watch?v=y-a8dAHDQoo
http://www.youtube.com/watch?v=Nqn1cnW_ZPM
http://www.stopstreetharassment.org/
http://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality&subor=149694
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