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Štúdia sa venuje problematike násilia páchaného na starších ţenách so zameraním na identifikáciu špecifík
preţívaného násilia a ich potrieb. Pre účely štúdie boli staršie ţeny vymedzené ako ţeny vo veku 50 a viac
rokov vzhľadom na štrukturálne obmedzenia, s ktorými sa ţeny tejto vekovej kategórie môţu stretávať.
Za účelom identifikovania špecifík a potrieb starších ţien so skúsenosťou s násilím bol realizovaný
kvalitatívny výskum prostredníctvom hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov s informátorkami.
Autorky štúdie pracovali s perspektívou samotných starších ţien so skúsenosťou s násilím, starších ţien
reflektujúcich násilie na ţenách vo svojom okolí a odborníčok - poskytovateliek sociálnych sluţieb.
Analýza rozhovorov

odkryla, ţe staršie ţeny zaţívajú alebo reflektujú najmä násilie ekonomické,

nevynímajúc však násilie fyzické, psychické či emocionálne. Násilnými bývajú nielen partneri ţien, ale
často i iné blízke osoby či známi (synovia, zaťovia, susedia). Identifikované osobitné potreby starších
ţien, bariéry nevyhľadania pomoci, ale aj stratégie násilných muţov boli zohľadnené pri formulovaní
odporúčaní na zlepšenie poskytovania špecializovanej podpory a ochrany starších ţien pred násilím.
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Úvod
Staršie ţeny ako osobitná skupina ţien ohrozená násilím by ako taká mala byť nielen v hľadáčiku
sociálneho výskumu; osobitnú pozornosť si vyţaduje predovšetkým aj formulácia a implementácia
konkrétnych opatrení pre predmetnú kategóriu ţien. Predkladaná štúdia bola realizovaná so zámerom
zvýšiť kvalitu a efektivitu postupov práce v poskytovaní špecializovaných sociálnych sluţieb. Jej
súčasťou bola realizácia kvalitatívneho výskumu zacieleného na staršie ţeny so skúsenosťou s násilím,
pričom za účelom získania komplexných dát boli oslovené aj zástupkyne a zástupcovia inštitúcií
poskytujúcich sociálne sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie. Zaujímala nás aj reflexia starších ţien na
priamu skúsenosť s násilím v mladšom veku alebo na poskytovanie pomoci ţenám zaţívajúcim násilie.
Na báze výsledkov výskumu bol identifikovaný priestor pre intervenciu a formulované konkrétne
odporúčania pre zvýšenie kvality, efektivity a adresnosti špecifických sociálnych sluţieb, ktoré sú
v kontexte štúdie vnímané ako nástroj integrácie sociálne vylúčených alebo sociálnou exklúziou
ohrozených ţien v dôsledku preţitého násilia alebo ohrozenia násilím.
Cieľ štúdie je zároveň v súlade s hlavným cieľom národného projektu „Podpora eliminácie
a prevencie násilia na ţenách“, ktorým je podpora sociálnej inklúzie ţien ohrozených násilím
prostredníctvom skvalitňovania sluţieb pomoci. Oba ciele sa taktieţ vzťahujú na hlavný cieľ 2 operačného
programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia: posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota“. Štúdia je
rovnako v súlade s cieľom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vzťahujúcom sa na
prioritnú os a opatrenie „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity“ a integráciou dvoch jeho rámcových aktivít: (1) Podpora zvyšovania dostupnosti,
kvality a efektivity sociálnych sluţieb, ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín
populácie na trh práce a do spoločnosti a (2) Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako
bariéry vstupu a udrţania sa na trhu práce.
Od prijatia Madridského akčného plánu zameraného na problematiku starnutia (2002) sa
problematika zneuţívania starších ţien vo všetkých jej formách rozrástla. Avšak aj napriek dôkazom a
dostupným štatistikám potvrdzujúcim, ţe staršie ţeny sú vystavené riziku zneuţívania a násilia vo väčšej
miere, tieto boli začlenené do prebiehajúcich výskumov a diskusií o násilí na ţenách len marginálne.
Staršie ţeny ako špecifická kategória ohrozená násilím nezískala potrebnú pozornosť ani priestor pre
efektívnejšie uchopenie problematiky a nadväzné lepšie nastavenie intervenčných programov a sluţieb
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pomoci ţenám zaţívajúcim násilie. Táto štúdia sa preto pokúsi zodpovedať práve otázky vo vzťahu k
špecifickému postaveniu starších ţien ako ohrozenej časti populácie v kontexte násilia zo strany blízkej
osoby, nevynímajúc vlastné vnímanie situácie akoby na priesečníku dvoch typov znevýhodnenia. Toto
špecifické postavenie bude analyzované a skúmané vo vzťahu k dostupným sluţbám a právnej pomoci,
ich adekvátnosti, dostupnosti a efektívnosti z pohľadu ţien so skúsenosťou s násilím. Štúdia si rovnako
dáva za cieľ identifikovať faktory a bariéry, ktoré majú vplyv na rozhodovanie tejto skupiny ţien o
ďalších krokoch. Hlavným zámerom autoriek je poskytnutie takých argumentov a údajov, ktoré pomôţu
otvoriť konštruktívnu diskusiu a v budúcnosti napomôţu efektívnejšiemu riešeniu uvedenej špecifickej
situácie tejto skupiny ţien. Štúdia má poukázať najmä na potrebu zaoberať sa touto problematikou,
pretoţe v súčasnosti nie sú k dispozícii údaje a ani vyškolení pracovníci pre pôsobenie v tejto oblasti
pomocou špecifických opatrení a nástrojov pomoci.
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1. Zadefinovanie čiastkových cieľov

V záujme rozšíriť poznatkovú bázu o starších ţenách so skúsenosťou s násilím sa štúdia primárne
sústredí na špecifiká násilia preţívaného staršími ţenami, na špecifické potreby starších ţien v kontexte
násilia, tieţ na faktory a bariéry vplývajúce na riešenie situácie. Napokon nie je opomenutý ani problém
dostupnosti sluţieb pomoci a skutočnosť, či tieto zohľadňujú vek ako osobitný faktor pri poskytovaní
pomoci a informovaní o nej.
Dizajn výskumu je zameraný aj na reflexiu starších ţien na preţité násilie v minulosti, vzhľadom na
moţný presah aţ do vyššieho veku a dlhodobé dopady, ktorá násilie na ţivoty ţien môţe mať. Takisto pre
doplnenie poznatkovej bázy je aj reflexia starších ţien - odborníčok, ktoré sú alebo boli poskytovateľkami
pomoci ţenám, ktoré zaţívajú násilie.
Jednou z výziev počas spracúvania dizajnu štúdie bolo zadefinovanie termínu staršie ţeny, keďţe
rôzne prístupy zastávajú rozdielne názory ohľadom dolnej vekovej hranice. Vo väčšine krajín sa tento vek
prekrýva s dôchodkovým vekom, teda 60 alebo 65 rokov. Pre účely tejto štúdie boli do skúmanej skupiny
zaradené uţ ţeny od 50 rokov veku, a to vzhľadom na štrukturálne obmedzenia, ktorým uţ v tomto veku
mnohé z nich čelia a ktoré v nemalej miere zvyšujú ich zraniteľnosť.
Dôleţitým zámerom výskumu bolo tieţ vygenerovať návrhy na skvalitnenie sluţieb pomoci starším
ţenám zaţívajúcim násilie a podporiť tak proces ich sociálnej inklúzie. V súlade s hlavným cieľom boli
preto stanovené nasledovné parciálne ciele výskumu:


identifikovať osobitosti preţitého násilia u starších ţien a ich rodín;



identifikovať faktory a dôsledky viacnásobného znevýhodnenia (rod/pohlavie, etnicita, rodinný status,
vek, marginalizované prostredie a iné);



identifikovať vyhľadanú a poskytnutú sluţbu pomoci;



identifikovať osobitné potreby starších ţien ohrozených násilím v oblasti sluţieb pomoci.

Štúdia je rozdelená na štyri časti. V úvode sú čitateľky a čitatelia oboznámení s problematikou
starnutia, jej legislatívnym ukotvením a inštitucionálnym pozadím na národnej i medzinárodnej úrovni. Na
tomto základe je odkrytá téma starších ţien ako špecifickej kategórie ţien ohrozených násilím. Následne
je predstavená metodológia kvalitatívneho výskumu, ktorého výsledky na báze analýzy prepisov
hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov s informátorkami prinášajú konkrétne odporúčania pre prax.
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2. Súčasný stav problematiky
2.1 Prístupy k ochrane starších žien
V súčasnosti existujú viaceré teoretické prístupy resp. perspektívy, ktorými je moţné na
problematiku násilia páchaného na starších ţenách nahliadať. Organizácia spojených národov (OSN)
v poslednej relevantnej správe zameranej na zanedbávanie, ubliţovanie a násilie na starších ţenách
(Neglect, Abuse and Violence against Older Women, 2013) uvádza nasledovné prístupy najčastejšie
vyuţívané pri analýze problematiky násilia páchaného na starších ţenách: zlé zaobchádzanie so staršími
ľuďmi; podvody na starších ľudí a násilie zo strany blízkej osoby. Tieto ale takmer výlučne zohľadňujú
najmä aspekt veku alebo aspekt rodu. Keďţe hlavným cieľom štúdie je práve násilie v partnerských
vzťahoch, primárnou optikou pri nahliadaní na problematiku bude násilie zo strany blízkej osoby. Pre
špecifické definície podôb násilia charakteristické pre starších ľudí príp. vo vzťahu k iným špecifikám
s ohľadom na vek bude však nevyhnutné čerpať aj z ďalších uvedených teoretických báz.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi
definuje ako “ojedinelé alebo opakované nevhodné konanie, v rámci akéhokoľvek vzťahu, v ktorom sa
očakáva dôvera a čoho následkom je poškodzovanie alebo ubliţovanie starším ľuďom. Môţe mať viaceré
podoby, a to fyzické, psychické/emocionálne, sexuálne, finančné násilie alebo zámerné či nezámerné
zanedbávanie.“ (WHO, 2002). Zlé zaobchádzanie sa nemusí týkať len ľudí ţijúcich vo vlastných
domovoch, pričom osobami, ktoré nevhodne zaobchádzajú so staršími ľuďmi môţu byť rodinní
príslušníci, manţel(ka), priatelia, opatrovatelia alebo domáci opatrovatelia, ale aj zamestnanci a
zamestnankyne inštitúcií ako sú napríklad špecifické zariadenia alebo nemocnice. Bez ohľadu na
prostredie, domáce či inštitucionalizované, z dôvodu vyššieho veku a súvisiaceho, často zhoršeného
zdravotného stavu sa staršie osoby stávajú zraniteľnejšími. V roku 2006, v rámci medzinárodného
sympózia organizovaného v Kolíne pod záštitou komisára Vladimíra Špidlu (zamestnanosť, sociálne veci
a rovnosť príleţitostí), bola uvádzaná miera výskytu násilia voči starším ľuďom naprieč EU v rozmedzí 5
aţ 20 % (Násilie voči starším..., 2006, 2007).
V SR nemáme v súčasnosti k dispozícii štatistické údaje o zaznamenanom násilí na senioroch
formou trestného oznámenia a v členení podľa rodu. Podľa počtu trestných činov (Štatistický úrad SR)
proti seniorom (§188-lúpeţ, §194-porušovanie domovej slobody, §212 krádeţ a §221 podvod) ich počet
v roku 2015 na základe ohlásených trestných oznámení rastie oproti predchádzajúcim piatim rokom.
V nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii sa seniori na základe svojich nízkych dôchodkov dostávajú
na základe násilných trestných činov ešte do väčšej chudoby. Podľa štatistických údajov k 31.12.2014 sa
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uvádza škoda za zmienené trestné činy u seniorov v SR v hodnote 472 000€. Obdobná situácia v hodnote
škody bola aj v roku 2013.
Ďalším teoretickým prístupom k problematike násilia na senioroch je ochrana starších. Tento je
vyuţívaný aj v oblasti gerontológie a opiera sa o definíciu zneuţívania starších osôb, ktorej autorom je
Národná rada pre výskum (National Research Council – NRC, 2003).Podľa NRC zneuţívanie starších
osôb predstavuje spôsobenie ujmy alebo hrozby ujmy staršej osobe ošetrujúcou osobou alebo inou
dôveryhodnou osobou, alebo predstavuje zlyhanie opatrovateľa či opatrovateľky pri ochrane staršej osoby
alebo naplnení jeho/jej základných potrieb (National Research Council, 2003)1.
Podľa Európskej správy o prevencii zlého zaobchádzania so starými ľuďmi sa zlé zaobchádzanie
definuje ako ojedinelé alebo opakované nevhodné konanie v rámci akéhokoľvek vzťahu, v ktorom sa
očakáva dôvera a čoho následkom je poškodzovanie alebo ubliţovanie starým ľuďom. Zlé zaobchádzanie
sa nemusí týkať len ľudí ţijúcich vo vlastných domovoch, pričom osobami, ktoré nevhodne zaobchádzajú
so starými ľuďmi môţu byť rodinní príslušníci, manţel či manţelka, priatelia a priateľky, opatrovatelia
a opatrovateľky alebo domáci opatrovatelia či domáce opatrovateľky. Rovnako sa môţe vzťahovať aj na
ľudí ţijúcich v inštitúciách ako sú napríklad zariadenia alebo nemocnice, kde profesionálni opatrovatelia a
opatrovateľky alebo pracovníci a pracovníčky môţu zle zaobchádzať so starými ľuďmi.
Prístup zameraný na násilie zo strany blízkej osoby (intimate partner violence)2je úzko
prepojený s problematikou domáceho násilia resp. násilia páchaného na ţenách. Na rozdiel od dvoch
predchádzajúcich prístupov, pre tento je významný faktor rodu, keďţe ţeny sú ohrozené týmto druhom
násilia v nepomerne vyššej miere. Z toho dôvodu je pre účely tohto výskumu relevantná aj definícia
násilia páchaného na ţenách. OSN termínom „násilie páchané na ţenách“ označuje akýkoľvek rodovo
podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme
alebo zraneniu ţien, vrátane vyhráţania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného
obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom ţivote (Deklarácia OSN o odstránení násilia
páchaného na ţenách, 1993).Negatívne dopady na ţeny ako časť populácie sú jednoznačné a prejavujú sa
na zmenenej kvalite ich ţivota, duševnom i fyzickom stave. Prítomnosť násilia ďalej ovplyvňuje
schopnosť ţien zaradiť sa do spoločnosti, do pracovného procesu, kolektívu, rovnako však zasahuje
1

“Elder abuse represents the infliction of harm or threat of harm upon an older adult by a caregiver or trusted other,
or the failure of a caregiver to protect an older adult or satisfy her or his basic needs“. (National Research Council,
2003)
2
Ďalšími termínmi vyuţívanými na preklad spojenia „intimate partner violence„ sú partnerské násilie, násilie zo
strany intímneho partnera resp. násilie páchané na ţenách v intímnych vzťahoch. Pre účely štúdie bol zvolený
termín násilie zo strany blízkej osoby, keďţe významnú časť násilníkov predstavovali okrem intímnych partnerov
aj synovia ţien ohrozených násilím
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fungovanie rodiny ako celku. Jednou z najčastejších foriem násilia páchaného na ţenách je práve násilie
zo strany intímneho partnera alebo blízkej osoby.
Podľa WHO sa násilie zo strany blízkej osoby vzťahuje na správanie v blízkom resp. intímnom
vzťahu, ktorý spôsobuje fyzickú, psychickú alebo sexuálnu ujmu, a to najčastejšie zo strany súčasného
alebo bývalého intímneho partnera alebo manţela (WHO, 2013). WHO ďalej zastáva názor, ţe tento druh
násilia sa vyskytuje vo všetkých prostrediach aj medzi všetkými socioekonomickými, náboţenskými a
kultúrnymi skupinami. V drvivej väčšine prípadov sú ním ohrozené práve ţeny. Hoci aj ţeny sa môţu stať
násilnými vo vzťahoch s muţmi (často sa tak deje v sebaobrane), príp. sa násilie zo strany blízkej osoby
vyskytuje v partnerstve osôb rovnakého pohlavia, napriek tomu najviac ohrozenými zostávajú ţeny.
V prípade muţov je pravdepodobnejšie, ţe násilné činy budú pochádzať od cudzích osôb. WHO
zdôrazňuje aj zdravotné dôsledky vyplývajúce z existencie násilia zo strany blízkej osoby, ktoré môţu byť
okamţité aj dlhodobé zdravotné, sociálne a ekonomické. K partnerskému násiliu tieţ prispievajú faktory
na všetkých úrovniach - individuálne, vzťahové, komunitné a spoločenské.
Podľa Holubovej (2008) môţu násilie zo strany partnera zaţívať ţeny zo všetkých sociodemografických skupín, no vţdy s dôrazom na jednu z kategórií. V konkrétnych skupinách ţien teda
rezonuje zvýšený výskyt násilia. Medzi takéto skupiny zaradila autorka okrem iných práve staršie ţeny od
45 rokov a staršie (s vekom rastie aj intenzita násilného vzťahu) i ţeny ekonomicky neaktívne, najmä
starobné dôchodkyne.
Keďţe však optika násilia zo strany blízkej osoby nerozlišuje vţdy špecifické podoby a formy
násilia na starších osobách či starších ţenách, pre zadefinovanie týchto foriem vyuţijeme aj koncept zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi ( podkapitoly 2.6. a 2.7.).

2.2 Násilie páchané na starších ženách v kontexte ľudských práv
Násilie na ţenách a v rodinách predstavuje porušovanie ľudských práv. Relevantné medzinárodné
i domáce dokumenty však špecifické kategóriu starších ţien ohrozených násilím alebo so skúsenosťou
násilia v rámci dokumentov týkajúcich sa ľudských práv ţien takmer netematizujú. Staršie ţeny sú v nich
zahrnuté skôr implicitne. Relevantné strategické dokumenty preto budú predstavené osobitne vo vzťahu k
rodu a následne vo vzťahu k veku.
Slovenská republika (SR) sa hlási ku všetkým dôleţitým medzinárodným dokumentom
upravujúcim ľudské práva. Mnohé z nich ratifikovala ešte v čase existencie československého štátu a po
osamostatnení v roku 1993 sa sukcesiou stala zmluvnou stranou. Ide najmä o nasledovné dokumenty:
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Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (č. 95/1974 Zb.),
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (č. 120/1976 Zb.), Medzinárodný
pakt o občianskych a politických právach (č. 20/76 Zb.), Dohovor proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému alebo poniţujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (č. 143/1988 Zb.), Dohovor o politických
právach ţien (č. 46/1955), Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien (č. 62/1987 Zb.).
Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (č. 169/1991 Zb.), Opčný
protokol k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien (č. 343/2001 Zb.).
Od roku 1993 sa vládne delegácie Slovenskej republiky zúčastňovali medzinárodných konferencií
OSN a Rady Európy o ľudských právach, výsledkom ktorých boli viaceré akčné platformy a deklarácie3.
Slovenská republika prevzala politický záväzok presadzovať vo svojej vnútroštátnej politike odporúčania
týchto konferencií, vrátane opatrení zameraných na elimináciu všetkých foriem násilia a potláčania
ľudských práv.
V roku 2010 sa Slovenská republika stala zmluvnou stranou Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím a opčného protokolu k dohovoru. Následne v roku 2012 Slovenská republika
ratifikovala Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
Slovenská republika ako jeden z prvých štátov podpísala v roku 2011 v Istanbule Dohovor Rady Európy o
predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý je známy aj ako
Istanbulský dohovor a ktorý je kľúčovým dokumentom zaväzujúcim členské štáty Rady Európy k prijatiu
účinných opatrení na boj proti násiliu páchanému na ţenách a domácemu násiliu (Piata periodická
správa..., 2014).
V problematike zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi medzi relevantné dokumenty patria
Stratégia a akčný plán pre zdravé starnutie v Európe na roky 2012-2020 (Strategy and action plan for
healthy ageing Europe, 2012-2020), ktoré v roku 2012 predstavil Regionálny úrad WHO pre Európu.
Významným je krok Rady Európy z februára 2014 prijať návrh Odporúčaní na podporu ľudských práv
starších ľudí (Recommendation..., 2014). K najvýznamnejším dokumentom patrí tieţ Medzinárodný akčný
plán o starnutí (Madrid International..., 2002), prijatý na Druhom svetovom zhromaţdení k problematike
starnutia v roku 2002.Jedným z hlavných problémov identifikovaných v akčnom pláne bolo zanedbávanie,
zlé zaobchádzanie a násilie voči starším ľuďom. V snahe vyvolať zásadný obrat v tom, ako svet pristupuje
k starnutiu, zvolili jeho tvorcovia stratégiu "budovania spoločnosti pre všetky vekové kategórie". Jedným
z cieľov akčného plánu bolo aj odstránenie všetkých foriem zanedbávania, zneuţívania a násilia voči
3

Napr. Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ţenách, 1993; Pekinská deklarácia a plán činnosti, Vyd.
Oddelenie informácii pre verejnosť OSN, New York, 1996
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starším osobám. Dokument zároveň veľmi jasne poukázal na fakt, ţe "staršie ţeny čelia väčšiemu riziku
fyzického a psychického týrania kvôli diskriminačným spoločenských postojom a nedostatočnej aplikácii
ľudských práv ţien“ (Medzinárodný akčný plán..., 2002).
V kontexte násilia páchaného na ţenách bola v úvode roka 2015 na národnej úrovni schválená
Celoštátna stratégia rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014-2019(2014; ďalej “stratégia“),
ktorá predstavuje teoretický a koncepčný rámec k Akčnému plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019
(2014, ďalej “akčný plán“). Oba dokumenty sa sústreďujú aj na oblasť telesnej integrity a dôstojnosti.
Posilnenie autonómie a telesnej integrity ţien eliminovaním degradujúcich a násilných prejavov voči
ţenám je jedným zo šiestich strategických cieľov stratégie. Relevantným operačným cieľom je “posilnenie
účinnej eliminácie násilia na ţenách a zabezpečenie účinnej ochrany, pomoci a podpory ţenám
zaţívajúcim násilie a ich deťom v súlade s Istanbulským dohovorom“ (Celoštátna stratégia..., 2014: 19).
Tento operačný cieľ je podrobne rozpracovaný v Národnom akčnom pláne pre elimináciu a prevenciu
násilia na ţenách na roky 2014-2019 (2013). Staršie ţeny nie sú v kontexte troch uvedených strategických
dokumentov adresované osobitne.
Odstránenie všetkých foriem násilia a diskriminácie starších ľudí si kladie za cieľ Národný
program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020. Táto zásada je zároveň kľúčovou zásadnou
poţiadavkou aj pri zabezpečovaní a poskytovaní sociálnej ochrany a podpory starších ľudí. Dokument
zdôrazňuje potrebu resp. nutnosť “rozoznávania zneuţívania a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi,
najmä zo strany formálnych a neformálnych poskytovateľov doma, v komunite i v zariadeniach
sociálnych sluţieb“ (Národný program aktívneho...: 16).
Z predstavených dokumentov vyplýva, ţe či ide o násilie na ţenách alebo násilie na starších
osobách, oba fenomény predstavujú porušenie základných ľudských práv, sú preto neprijateľné a je
kľúčové, aby uvedené dokumenty boli adekvátne aplikované aj v praxi.

2.3 Identifikované potreby starších žien ohrozených násilím a dostupnosť služieb
Reprezentatívny prieskum na Slovensku z roku 2008 potvrdzuje, ţe násilie zo strany partnera resp.
blízkej osoby zaţívajú všetky skupiny ţien (Filadelfiová – Holubová et al., 2008). Faktor veku však
nesporne predznamenáva určité osobitosti nielen v kontexte preţívania násilia ale aj podmienok
a okolností preţívaného násilia a špecifických bariér, s ktorými sa staršie ţeny stretávajú.
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Pre staršie ţeny je charakteristická inklinácia k tradičnejším hodnotám v súvislosti s rodovými
rolami, chápaním manţelstva a rodiny (Straka – Montminy, 2006). Aj z tohto dôvodu je ochrana súkromia
vnímaná ako veľmi dôleţitá. Násilie a zneuţívanie starších ţien v neskoršom veku môţe byť pre tieto
ţeny veľmi náročné teda aj s ohľadom na dlhú históriu vzťahu s násilníkom, resp. ak je tento partner v
zhoršenej situácii, či uţ v dôsledku straty práce, choroby, zdravotného postihnutia alebo závislosti.
Ďalšou významnou prekáţkou v porovnaní s mladšími ţenami ohrozenými násilím môţe byť
výraznejšia finančná závislosť od partnera - násilníka, či uţ ide o príjmy z pracovného pomeru alebo
dôchodok. U starších ţien zohrávajú významnú rolu aj zdravotné problémy, napr. zníţená mobilita či
rôzne druhy chorôb, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú ich zdravotný stav. Majú priamy vplyv na
schopnosť ţeny vyhľadať pomoc a následne sa osamostatniť.
Vo vzťahu k starším ţenám so skúsenosťou násilia Bodnárová (2005) identifikuje ako kľúčový
problém pri riešení situácie nedostatok údajov o týchto javoch. Podľa autorky je príčinou sociálna
neviditeľnosť týchto ţien aj z toho dôvodu, ţe uţ nie sú na trhu práce a preto vypadávajú z rôznych
programov. Veľká časť spoločnosti ich vníma ako neproduktívnu, závislú skupinu, čo často môţe viesť k
porušovaniu ich práv.
Správa OSN (Neglect, Abuse and Violence..., 2013) konštatuje, ţe staršie ţeny boli často
vynechávané z výskumu k násiliu páchanému na ţenách, resp. ich odlišná situácia nebola dostatočne
špecifikovaná. Rovnako chýbali v diskusii k zriaďovaniu sociálneho bývania a krízových centier. Staršie
ţeny so skúsenosťou násilia sa pre väčšinovú spoločnosť stali takmer neviditeľnými, a teda ich špecifické
potreby často neboli ďalej zohľadnené ani pri navrhovaní a zavádzaní konkrétnych opatrení.
Konštruktívny dialóg týkajúci sa okolností a osobitných potrieb starších ţien ohrozených násilím sa aj z
toho dôvodu zatiaľ nerealizoval.
Uvedená správa OSN ďalej tlmočí obavy vzorky starších ţien ohrozených násilím ohľadom
nedostatočných sluţieb tejto časti populácie v porovnaní s mladšími ţenami. Podľa autorov a autoriek
však nejde len o dostupnosť a adekvátnosť sluţieb tejto skupine ţien, chýba samotná diskusia venovaná
násiliu a starším ţenám, teda akoby priesečníku týchto dvoch typov znevýhodnenia. Dva faktory ako v
tomto prípade rod a vek spolu interagujú a ich dopad je kumulatívny. Situácia starších ţien ohrozených
násilím je preto, ako aj v nadväznosti na predchádzajúci text, ešte urgentnejšia. Staršie ţeny sú v tomto
kontexte marginalizované, pričom, ako argumentuje Hightower ( 2006) práve staršie ţeny, ktoré majú
tendenciu k väčšej finančnej závislosti na partnerovi a zároveň nedisponujú dostatočnými schopnosťami
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zorientovať sa, potrebujú veľké mnoţstvo praktických informácií (kde získať právnu pomoc, kde nájsť
bezpečné miesto, atď.).
Autori a autorky správy (Neglect, Abuse and Violence..., 2013) potvrdzujú dôleţitosť podporných
skupín a komunitnej práce pre staršie ţeny ohrozené násilím. Aj viaceré informátorky v kontexte tejto
štúdie zdôraznili potrebu zvýšenia povedomia o špecifických aspektoch násilia na starších ţenách zo
strany blízkej osoby a špecifických potrebách ohrozených ţien. Tieto existujú práve v dôsledku interakciu
rodu a veku ako dvoch znevýhodňujúcich faktorov v prípade starších ţien. Zvlášť je potrebné zaoberať sa
zdravotným stavom týchto ţien, ako faktorom ovplyvňujúcim ďalšie rozhodnutia a konanie ţien.
Lazenbatt ďalej zdôrazňuje potrebu psychologickej podpory a pomoci pre staršie ţeny so skúsenosťou
násilia, a to najmä s ohľadom na spracúvanie emocionálneho násilia, manipulácie a iných prejavov zo
strany násilníkov (Lazenbatt, 2010).
Významným problémom vo vzťahu k fenoménu starších ţien ohrozených násilím je teda aj jeho
nedostatočná tematizácia a chýbajúca verejná diskusia. Násilie ako také je problematické vo vzťahu k jeho
verejnej tematizácii. Starnutie a témy súvisiace so starobou sú rovnako marginalizované. Médiá evidentne
neposkytujú dostatok priestoru pre predstavenie rôznorodosti, ţivota starších ľudí. Diktát mladosti a krásy
takmer úplne potláča iné obrazy a zobrazenia ľudského ţivota. Staroba a starnutie je stigmatizované, čo
spôsobuje, ţe pri spojení násilia a vyššieho veku dochádza k takej kombinácii a interakcii týchto dvoch
faktorov, ktoré akoby zabraňujú konštruktívnej a plnohodnotnej diskusii k téme. Adekvátne tematizovať
práve špecifickú situáciu ţien v tejto vekovej kategórii preto bolo jedným z hlavných cieľov tejto štúdie.
Nedostatok vhodných sluţieb, nepodloţené predpoklady, ţe staršie ţeny nepreţívajú zneuţívanie
alebo násilie zo strany blízkej osoby, vystavenie dlhodobému týraniu, nedostatočný príjem alebo
dôchodok, izolácia, neznalosť sluţieb a viera v tradičné hodnoty vytvárajú podmienky niekoľkonásobného
znevýhodnenia tejto časti populácie.

2.4 Služby pomoci starším ženám ohrozených násilím v Slovenskej republike
Násilie páchané na ţenách a násilie zo strany blízkej osoby sa aj v podmienkach Slovenskej
republiky stáva čoraz závaţnejším spoločenským javom. Reprezentatívny výskum výskytu a skúsenosti
ţien s násilím páchaným na ţenách v Slovenskej republike, realizovaný v roku 2008 (Filadelfiová –
Holubová, et al., 2008), potvrdzuje závaţnosť a akútnosť tohto problému. Podľa autoriek zasahuje tento
druh násilia veľkú skupinu ţien, tieţ sa týka rôznych oblastí od detstva po dospelosť a intímne vzťahy.
Podľa prieskumu kaţdá piata dospelá ţena, ktorá má práve partnera, zaţila z jeho strany násilné správanie
– konkrétne 21,2% ţien vo veku 18 – 64 rokov. Výskyt násilia páchaného na ţenách od bývalých
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partnerov je ešte alarmujúcejší: z dospelých ţien, zo strany bývalého partnera zaţilo násilné správanie aţ
27,9%, a to bez ohľadu na vek. Dokonca získané dáta poukázali na fakt, ţe aj napriek existencii násilia zo
strany blízkej osoby vo všetkých vekových kategóriách ţien, prejavuje sa tendencia zvýšenia a nárastu
násilia s vekom ţeny. Preto je zabezpečenie adekvátneho a efektívneho systému pomoci aj pre Slovenské
republiku kľúčové.
Na národnej úrovni dostupné moţnosti riešenia situácie násilia a sluţby pomoci vymedzuje a právne
upravuje relevantná legislatíva, a to Zákon o sociálnych sluţbách, Zákon o rodine či Zákon
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Zákon o rodine
Zákon 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje manţelstvo, rodičovské
práva či vzťahy medzi príbuznými a iné. Opakované alebo dlhodobé násilie môţe byť pre ţenu dôvodom
pre opustenie spoločnej domácnosti a podanie návrhu na rozvod manţelstva. V prípade váţne narušených
a trvalo rozvrátených vzťahov môţe súd manţelstvo na návrh jedného z manţelov rozviesť.
Zákon o sociálnych sluţbách
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
448/2008 Z. z.“) upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych sluţieb, financovanie sociálnych
sluţieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych sluţieb. Zákon č. 448/2008 Z. z. definuje okrem iných aj
sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných technológií, ktorými moţno poskytovať krízovú pomoc
prostredníctvom telefónu a internetu, a to aj ţenám, na ktorých je páchané násilie, ktoré svoju ţivotnú
situáciu nemôţu riešiť vlastnými silami a prostredníctvom týchto telekomunikačných technológií sa im
poskytuje najmä sociálne poradenstvo.
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Schválením zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.305/2005 Z. z.“) bolo
krízové stredisko zaradené medzi zariadenia, v ktorých sa vykonáva sociálnoprávna ochrana detí a
sociálna kuratela. Podľa § 62 zákona č. 305/2005 Z. z. krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie
opatrení podľa tohto zákona, a to v prípade ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba dostane do
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krízovej ţivotnej situácie. V krízovom stredisku sa vykonáva sociálna práca, odborná diagnostika,
špeciálne sociálne poradenstvo, pomoc pri zvládnutí krízy, liečebno-výchovná starostlivosť, ďalej
zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Krízové stredisko tieţ zabezpečuje bývanie a stravovanie, príp. iné
súvisiace činnosti. Podľa tohto zákona vytvára vyšší územný celok podmienky na pomoc deťom,
plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácií.
Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EÚ
Smernicou z 25. októbra 2012sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany
obetí trestných činov a nahrádza sa ňou rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV. Zameriava sa na
potrebu špecializovanej podpory a právnej ochrany zraniteľných osôb, kde patrí aj rodovo motivované
násilie. Smernica uvádza:
(38) Špecializovaná podpora a právna ochrana sa poskytne obzvlášť zraniteľným osobám alebo osobám v
situáciách, ktoré ich vystavujú osobitne vysokému riziku, ako sú napríklad


obete opakovaného násilia páchaného blízkou osobou,



obete rodovo motivovaného násilia alebo osoby, ktoré sa stali obeťami iných typov trestnej
činnosti v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi ani v ňom nemajú pobyt.

Sluţby špecializovanej podpory by mali podľa smernice vychádzať z integrovaného a cieleného
prístupu, v rámci ktorého by sa mali predovšetkým zohľadniť osobitné potreby obete, závaţnosť ujmy,
ktorá jej bola spôsobená trestným činom, ako aj vzťah medzi obeťami, páchateľmi, deťmi a širším
sociálnym prostredím. Zo smernice uvádzame formy podpory a pomoci vhodné pre seniorov.
Hlavnou úlohou týchto sluţieb a ich personálu, ktorý zohráva dôleţitú rolu pri podpore obete pri
zotavovaní sa z potenciálnej ujmy alebo traumy, ktorá jej bola spôsobená trestným činom, a pri jej
prekonávaní, by malo byť informovanie o právach, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, aby jej bolo
umoţnené prijať rozhodnutia v prostredí, v ktorom sa im poskytuje podpora a v ktorom sa s nimi
zaobchádza s úctou, rešpektom a citlivo.
Druh podpory, ktorú by takéto sluţby špecializovanej podpory mali poskytovať, by mohol zahŕňať
poskytovanie prístrešia a bezpečného ubytovania, naliehavú zdravotnícku pomoc, krátkodobé a dlhodobé
psychologické poradenstvo, posttraumatickú starostlivosť, právne poradenstvo, advokátske sluţby.
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Filadelfiová (2005) poukazuje na obmedzené moţnosti pokiaľ ide o intervenciu v prípadoch násilia
na ţenách a rovnako tak slabé existujúce inštitucionálne mechanizmy, „ktoré majú potláčanie násilia
páchaného na ţenách vo svojej náplni. Ide o rozpor so skutočnosťou, ţe Slovenská republika je viazaná
vyššie uvádzanými medzinárodnými dohovormi a deklaráciami, zahŕňajúcimi aj problematiku násilia
páchaného na ţenách, pretoţe ich ratifikovala, alebo sa k nim prihlásila.“ (Filadelfiová, 2005: 55). „Pomoc
sa obetiam poskytuje cez dávky sociálneho zabezpečenia (finančná) a cez sociálne zariadenia (poradenská
a podporná)“ (Andruchová – Bartoňová 2005).
Magurová (2005) zároveň upozorňuje na potrebu scitlivovania pracovníkov a pracovníčok
pomáhajúcich profesií voči prípadom násilia páchaného na ţenách, aby dokázali vhodne reagovať
a intervenovať. Autorka je presvedčená, ţe „ani tá najlepšia legislatíva nezlepší situáciu obetí domáceho
násilia a násilia páchaného na ţenách, ak profesionáli nebudú pristupovať profesionálne a zodpovedne k
jej realizácii a citlivo k obetiam“ (Magurová, 2005: 64).

2.5 Bariéry pri vyhľadávaní služieb pomoci
Bariéry, ktorým staršie ţeny čelia v snahe vyhľadať pomoc, sú rôznorodé. OSN ich v jednej z
posledných správ (Neglect, Abuse and Violence, 2013) rozdeľuje na interné a externé. Kým pod internými
bariérami moţno rozumieť pocity samotnej ţeny zaţívajúcej násilie, či uţ ide o beznádej alebo obavu o
ďalší osud páchateľa - blízkej osoby, externé bariéry poukazujú napr. na nedostatok adekvátnych sluţieb
navrhnutých špeciálne pre potreby starších ţien ohrozených násilím. Z realizovaných kvalitatívnych
výskumov je zrejmé, ţe pocity viny, hanby a súvisiaca snaha udrţať násilie, a teda násilníkovo správanie v
tajnosti sú prítomné u väčšiny ţien zaţívajúcich násilie( Newman – Seff – Beaulaurier - Palmer,2013).
Externé bariéry skôr poukazujú na odmietnutie resp. chýbajúcu podporu v prípade odhalenia násilia,
chýbajúcu podporu v komunite a nedostatočnú právnu pomoc. Ţeny sa obávajú podniknúť ďalšie kroky
smerom k riešeniu násilia, keďţe vzniknutá situácia by im mohla pripraviť ďalšiu bolesť a trápenie
(Hightower, LaMarca, Smith , 2006). Hightowerov výskum ďalej v mnohých prípadoch potvrdzuje
odcudzenie ţien so skúsenosťou s násilím a ich dospelých detí, najmä ak tieto boli v mladosti svedkami
násilia a toto násilie sa opakovalo. V niektorých prípadoch boli násiliu vystavené aj samotné deti. Staršie
ţeny ďalej uvádzali podozrenie, ţe sluţby pomoci ţenám zaţívajúcim násilie sú k dispozícii primárne
mladším ţenám s malými deťmi.
Ako interné prekáţky boli ďalej identifikované pocity bezmocnosti, hanba, sebaobviňovanie,
potreba chrániť ďalších členov rodiny, strach o spoločný majetok, resp. obava, ţe okolie výpovedi
neuverí, najmä ak násilie pretrvávalo dlhšie obdobie a ţena sa o jeho existencii nikdy nezmienila
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(Buchbinder - Winterstein, 2003). Ďalším významným argumentom bol strach o zdravotný stav násilníka,
ktorý v konkrétnom období mohol byť znepokojujúci resp. závislosť od alkoholu, čo v konečnom
dôsledku mnohým z opýtaných zabránilo existenciu násilia nahlásiť. Obava o zdravotný stav blízkeho
bola v ich ponímaní dôleţitejšia. Rovnaký efekt vo svojej štúdii opisuje Buchbinder aj v prípade
pracovných problémov alebo existenčných problémov na strane násilníka, ţeny vystavené násiliu mali
tendenciu toto násilie normalizovať a násilníka ospravedlňovať. Vo všeobecnosti Buchbinder a
Winterstein u starších ţien identifikovali tendenciu minimalizovať preţívané emocionálne násilie, a to aj
napriek tomu, ţe táto forma násilia býva označená ako najčastejšia a zároveň najtoxickejšia, teda majúca
najzhubnejší vplyv na budúcnosť ţien a ich detí.
Výsledky jedného z výskumov zameraného na násilie na starších ľuďoch a zlé zaobchádzanie s nimi
vo všeobecnosti poukazujú na problémy pri vyhľadávaní odbornej psychologicko-sociálnej pomoci, podľa
ktorého ţeny zaţívajúce násilie staršie ako 60 rokov dávajú prednosť pomoci v prípade násilia zo strany
svojho partnera od lekára alebo od kňaza. (Nägele – Böhm – Görgen - Tóth, 2010). Autori vo
všeobecnosti identifikovali nasledovné bariéry:
• niţšia mobilita a horší zdravotný stav,
• nedostatok informácií o moţnostiach pomoci,
• strata pohyblivosti a iné z nich robí vhodný objekt pre konanie násilia.
Podľa autorov staršie osoby udrţiavajú menej kontaktov s okolitým svetom, stávajú sa
dôverčivejšími a následne sa často stávajú obeťami rôznych spôsobov zneuţitia, obeťami finančnej a
majetkovej kriminality. Stávajú sa objektom diskriminácie, násilia, zanedbávania, obeťami kriminálnych
činov ublíţenia na zdraví i na majetku, v niektorých prípadoch s fatálnymi dôsledkami.

2.6 Podoby násilia
Bodnárová (2005) naznačuje, ţe zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi bolo prvýkrát adresované vo
Veľkej Británii v roku 19754. Prvý pojem, ktorým sa označoval tento typ násilia bolo „bitie starých mám“.
Podľa Bodnárovej išlo po prvýkrát o pomenovanie javu ako sociálnej a politickej otázky.
Týranie, zneuţívanie a zanedbávanie ako formy zlého zaobchádzania sa môţe týkať hlavne osôb v
závislom postavení, osôb duševne chorých, invalidných či mimoriadne závislých z dôvodov
4

Pojem „bitie starých mám“ (granny beating) bol pouţitý vo Veľkej Británii v roku 1975. Spojené štáty sa však
údajne zaslúţili o významnejší pokrok, keď tu došlo k prijatiu zákona na ochranu starších osôb pred násilím.
V oblasti sa uskutočnilo aj viacero výskumov. Vo väčšine krajín chýba dostatočná evidencia.
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ekonomických, etnických a iných úmerne k ich bezbrannosti, neschopnosti sa sťaţovať, izolovanosti
a nechránenia zo strany verejnosti. V nasledujúcom texte uvádzame základné pojmy pouţívané na
pomenovanie špecifických podôb násilia vo vzťahu k starším osobám.
Podľa Galisovej a Flimelovej (2012) sa týraním rozumie predovšetkým zlé zaobchádzanie so
zverenou osobou, vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti, neúcty aţ poniţovania, ktoré
poškodená osoba pociťuje ako ťaţké príkorie. Nasledujúce charakteristiky vychádzajú z definícií, tak ako
boli pouţité pre účely prieskumu týrania a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi. (Gálisová – Flimelová,
2012)
2.6.1 Telesné týranie
Je chápané ako zámerné pôsobenie bolesti, zámerné zraňovanie alebo zámerné odopieranie
základných ţivotných potrieb. Ide nielen o fyzické napádanie či bitie, ale tieţ o rafinovanejšie spôsoby vystavovanie chladu, odopieranie jedla, liekov, ošatenia, nezabránenie hroziacemu poraneniu, zámerné
neodstránenie rizík, neposkytnutie pomoci.
Telesné týranie vedie k mnohým a opakovaným poraneniam príp. k podvýţive. Dochádza k tomu,
ţe starší človek je často trestaný za to čo neurobil, alebo za drobné nehody, ktoré spôsobuje zníţená
mobilita, choroby kĺbov, končatín, nedostatočná sila v rukách, nestabilita, nerovnováha. Sexuálne
zneuţívanie je záleţitosť menej častá, i keď u ţien nie je raritou.
2.6.2 Citové a psychické týranie
Zahŕňa

verbálnu

agresivitu,

uráţky,

hrozby,

zastrašovanie,

poniţovanie,

obmedzovanie

rozhodovania o sebe samom, zniţovanie sebavedomia a sebaúcty človeka, zdôrazňovanie nepotrebnosti,
nadbytočnosti a príťaţe. Časté je vyhráţanie presťahovaním, vysťahovaním, umiestnením v zariadení s
ústavnou starostlivosťou. Citové týranie a vydieranie môţe byť likvidovanie či poškodzovanie predmetov
s emočným významom, agresia proti zvieratám či rastlinám, obmedzovanie moţnosti kontaktov s
blízkymi osobami, bránenie v sledovaní obľúbených televíznych či rozhlasových relácií, obmedzovanie
pohybu (zákaz vychádzať z vymedzenej miestnosti).
2.6.3 Finančné a majetkové zneužívanie
Vymáhanie vysokých platieb za sluţby, neoprávnené nakladanie s ich finančnými prostriedkami,
prisvojovanie si dôchodku, atď. Často dochádza k nátlaku napísať závet, nevýhodné prevody majetku na
rodinných príslušníkov, ale i iných osôb vrátane bytov, obmedzovanie vlastníckych a uţívateľských práv.
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Často dochádza k tomu, ţe starším ľuďom je nanútené vymeniť zariadenie, resp. zbaviť sa vecí a majetku,
na ktorý sú citovo naviazaní.
2.6.4 Zanedbanie starostlivosti
Zanedbanie starostlivosti popisuje prieskum ako zlyhanie osoby zodpovednej za bezpečnosť a
uspokojovanie primeraných potrieb závislej osoby. Zanedbanie nastáva, ak nesebestačný človek zostáva
nezabezpečený. Typické prejavy zanedbávania sú poruchy výţivy a hydratácie, prechladnutie, hrubé
nedostatky v osobnej hygiene a v oblečení, poranenie z pádov, hnisajúce rany, výrazná zanedbanosť
odevu a príbytku. Obvyklá je sociálna, komunikačná izolácia, úzkosť, apatia.
2.6.5 Systémové ponižovanie (druhotné týranie)
Je chápané ako utrpenie spôsobené spoločenskými normami, inštitúciami, postupmi a často priamo
systémom, ktorý bol vytvorený na pomoc a ochranu postihnutých. Ide o upieranie práva byť vypočutý a
podieľať sa na rozhodovaní o sebe samom, rozhodovanie o podstatných záleţitostiach nielen bez súhlasu,
ale často i bez primeraného informovania seniorov (postupy v rámci zdravotníckych sluţieb,
premiestňovanie v rámci ústavov...), nerešpektovanie rozhodnutí seniorov, nerozvinutie mechanizmov
smerujúcich k ochrane záujmov a práv osôb trpiacich demenciou. Inou formou je i nedostupnosť či zlá
kvalita sluţieb umoţňujúcich osobám s poruchami sebestačnosti pobyt v obvyklom domácom prostredí či
vytváranie neprirodzeného prostredia v ústavoch dlhodobej starostlivosti.
Niektoré neţiaduce formy ošetrovania nezapadajú do ţiadnej z uvedených skupín (napr. nevhodné či
nadmerné podávanie tlmivých psychofarmák). Nevhodným zaobchádzaním sú i všetky formy
neprimeranej profesionálnej starostlivosti – neţiaducej medicinalizácie starostlivosti, taktieţ upieranie
pacientskej role ošetrovateľsky náročným dlhodobým pacientom.
Inou formou je zbavovanie sa závislých členov rodiny ich premiestnením do nemocníc či odmietaním
prevziať ich do domácej starostlivosti.
Podľa autoriek sú týranie, šikanovanie, zneuţívanie a zanedbávanie osôb nesebestačných, všeobecne
odkázaných, zraniteľnejších, menej schopných obrany patológiou spoločenskou i individuálnou. Cieľom
sú systémové, predovšetkým preventívne opatrenia.
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2.7 Okolnosti týrania a zanedbávania starších ľudí
Pre týranie a zanedbávanie je príznačná opakovanosť, dlhodobosť, v prípade poniţovania
systémovosť tohto jednania. Pozornosť nesmie byť sústredená iba na identifikovanie potenciálnych
násilníkov, ale predovšetkým na ovplyvniteľnosť nebezpečných situácií a pomerov, v ktorých sa rizikové
osoby nachádzajú.
Medzi faktory zvyšujúce ohrozenosť týraním Gálisová a Flimelová (2012) zaradili:


zlý funkčný stav, strata sebestačnosti,



celkový zlý zdravotný stav,



sociálna izolácia (osamelosť, sekty, etnické komunity),



súţitie s násilníkom a závislosť na ňom.

Prístup zameraný na skúmanie zlého zaobchádzania zdôrazňuje nedostatočnosť a podceňovanie
adekvátne diagnostiky týrania a zanedbávania starších osôb. Autorky v prieskume uvádzajú, ţe lekári
a lekárky majú tendenciu byť menej aktívni a identifikujú menej prípadov ako sociálni pracovníci
a sociálne pracovníčky a iní odborníci a odborníčky. Jedným z dôvodov je netradičnosť chápania tohto
javu ako medicínskeho problému. Objektívny nález je veľmi dôleţitý i preto, ţe poruchy pamäti môţu
výrazne ovplyvniť údaje.
Podozrenie na zlé zaobchádzanie by mali vzbudiť najmä tieto skutočnosti (obzvlášť ak sa vyskytujú
opakovane a v kombinácii):


podvýţiva, dehydratácia, hypotermia,



mnohopočetné poranenia,



časté hospitalizácie,



neochota rodiny prevziať chorého z nemocničnej do domácej starostlivosti,



prevoz nesebestačného pacienta na ošetrenie či hospitalizáciu bez sprievodcu,



podozrenie na podávanie neindikovaných liekov (utlmujúcich, hypnotík),



úzkosť, depresia, apatia,



koţné zápaly, neošetrené defekty a rany, preleţaniny,



syndróm degradácie, nízka osobná hygiena,



neudrţiavané oblečenie, zanedbaný, v zime nevykurovaný byt
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2.7.1 Týranie a zanedbávanie v ústavnej starostlivosti
Samostatným problémom je nebezpečný jav týrania v ústavnej starostlivosti, obzvlášť v dlhodobej.
Osamelé, závislé, často nepohyblivé osoby trpiace demenciou sú mimoriadne bezbranné proti všetkým
formám týrania a zanedbávania.
Najčastejšie prejavy zlého zaobchádzania v ústavoch vrátane nemocníc moţno zhrnúť takto:


hrubé zaobchádzanie vrátanie bitiek a trestov za ošetrovateľské prehrešky,



vystavovanie chladu, umývanie studenou vodou,



násilne robená aktivizácia,



nedostatočný príjem potravy a tekutín, ich nízka kvalita,



nedostatočná ošetrovateľská starostlivosť,



odpojovanie signalizačných zariadení,



nadmerné pouţívanie obmedzovacích pomôcok,



uráţajúce jednanie a poniţovanie,



neprimerané porušovanie súkromia,



neprimerané obmedzenie rozhodovacích práv a autonómie,



zneuţívanie finančných prostriedkov a vymáhanie neoprávnených platieb,



obmedzovanie sociálnych kontaktov,



obmedzovanie duchovného ţivota, nedostupnosť cirkevných úkonov,
Ako zvláštna forma utrpenia sa v ústavoch môţe vyskytnúť i sociálna deprivácia. Osoba je

spolupacientmi alebo personálom vylúčená pre ošetrovateľské problémy, zlozvyky, asociálne správanie
napriek tomu, ţe nemá moţnosť odísť a nadviazať iné kontakty.
2.7.2 Násilie zo strany blízkej osoby
Ako uţ názov napovedá, násilie zo strany blízkej osoby (často synonymicky označované aj ako
domáce násilie) sa odohráva medzi blízkymi osobami. Páchateľ a obeť sú citovo, sociálne a často aj
ekonomicky vzájomne závislé. Holder pod uvedeným pojmom rozumie ”fyzické, sexuálne, emocionálne a
mentálne zneuţívanie/týranie ţeny muţom, s ktorým je alebo bola vo vzťahu. Toto násilie môţe byť
aktuálne, hroziace alebo môţe ísť o pokus. Môţe ísť o manţelstvo alebo spoluţitie. Partneri môţu byť tieţ
rozvedení alebo uţ spolu neţijúci” (Holder, 1997). Takto definované domáce násilie jasne rozlišuje
páchateľa (muţ) a obeť (ţena), pričom priestor, v rámci ktorého k nemu dochádza je jasne vymedzený.
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Nägele, Böhm, Görgen a Tóth (2010) sa vo svojom výskume venovali identifikácii páchateľov
v domácom prostredí. V drvivej väčšine prípadov sú násilníkmi muţi – partneri ţien zaţívajúcich násilie,
pričom v mnohých prípadoch zohráva úlohu aj alkohol resp. iná návyková látka.
Je však potrebné podotknúť, ţe násilníkmi môţu byť aj dospelé deti a osoby blízke alebo len vo
formálnom vzťahu so ţenou, ktoré pre ňu zabezpečujú starostlivosť a nemusia s ňou zdieľať spoločnú
domácnosť. Ako druhí najčastejší páchatelia boli identifikovaní synovia ţien so skúsenosťou s násilím
(Nägele, Böhm, Görgen, Tóth, 2010). Podľa výskumu sa synovia stávajú násilníkmi aţ päťnásobne
častejšie ako dcéry. Okrem vlastných detí sú to ďalej väčšinou vnuci, ale aj zaťovia. Známi a iní príbuzní
sú páchateľmi v porovnateľnom počte ako iní príbuzní či vnuci a zaťovia. Preto je namieste, aby bola táto
skutočnosť v štúdii náleţite reflektovaná pouţívaním širšieho pojmu násilie zo strany blízkej osoby.

23

3. Metodológia výskumu
3.1 Ciele výskumu a výskumné otázky
Cieľom výskumu bolo priniesť zistenia o osobitostiach preţívaného násilia u starších ţien a ich
skúsenosti s vyhľadaním a poskytnutím pomoci, ako aj reflexia starších ţien o násilí na ţenách. Na
základe výskumných zistení je následne moţné identifikovať priestor pre zlepšenie poskytovania sluţieb
pomoci starším ţenám so skúsenosťou násilia a formulovať konkrétne návrhy a opatrenia zacielené na
uvedenú ohrozenú skupinu ţien.
Pre realizáciu výskumu povaţujeme za najvhodnejší práve kvalitatívny dizajn, a to nielen
s ohľadom na mimoriadne citlivú problematiku, ktorá si vyţaduje osobitný a individualizovaný v ţiadnom prípade nie štandardizovaný, dotazníkom reprezentovaný - prístup ku kaţdej informátorke, ale
taktieţ s prihliadnutím na informácie, ktoré chceme výskumom získať a ktoré majú byť podkladovou
bázou pre formuláciu opatrení a návrh špecializovaných postupov v prístupe k starším ţenám zaţívajúcim
násilie. Kvalitatívny dizajn umoţňuje podstatne lepšie uchopiť a detailne popísať predmetnú problematiku
a identifikovať špecifiká preţívaného násilia. Neštandardizovaný alebo polo-štandardizovaný dizajn
zároveň poskytuje výskumníčkam a informátorkám moţnosť získať si dôveru informátoriek a vybudovať
si s ňou špecifický výskumný vzťah, kedy je moţné sa za informátorkou opakovane vrátiť a doplniť
dátový materiál o ďalšie skutočnosti. V súlade s kvalitatívnym dizajnom výskumu sú tieţ participantky
výskumu v texte jednotne označované ako „informátorky“.

3.2 Voľba výskumnej vzorky
Pre účely výskumu bolo nevyhnutné operacionalizovať pojem „staršia ţena“. Ako uţ bolo
spomenuté v úvode štúdie, obvyklé je korešpondovanie spodnej vekovej hranice kategórie starších ţien
s dôchodkovým vekom. Na druhej strane v dôsledku štrukturálnych obmedzení na trhu práce je moţné za
staršiu ţenu povaţovať uţ ţenu prekračujúcu vekovú hranicu 45 či 50 rokov. Z medicínskeho hľadiska
môţe byť za staršiu ţenu povaţovaná, v závislosti od kontextu, i ţena po 40. roku veku (napr. v kontexte
reprodukčných schopností). Rámce pre ohraničenie kategórie starších ţien sú teda značne rôznorodé
a vzájomne nekorešpondujúce. V predkladanej štúdii a v rámci výskumu o starších ţenách zaţívajúcich
násilie bol napokon zvolený kompromisný prístup a určenie spodnej vekovej hranice 50 rokov.
Informátorky boli oslovené prostredníctvom profesijných kontaktov výskumníčok, ale taktieţ
prostredníctvom organizácií poskytujúcich pomoc ţenám zaţívajúcim násilie. Odporúčania na vhodné
informátorky spĺňajúce stanovené kritériá výberového súboru boli taktieţ získavané od znalkýň a znalcov
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miestnych pomerov v skúmaných lokalitách. Za kľúčové kritérium zaradenia do výskumnej vzorky pritom
bolo, aby ţena – informátorka mala 50 a viac rokov. Pritom nebolo podmienkou, aby priama skúsenosť
s násilím bola datovaná aţ po 50. roku ţivota. Za rovnako významné povaţujeme aj reflexiu násilia
staršími ţenami, ktoré zaţívali v mladšom veku. Akceptované boli aj prípady, kedy bolo napr. násilie v
partnerskom vzťahu páchané dlhodobo a presahovalo z mladšieho veku ţeny do staršieho, teda nad 50
rokov informátorky. Rovnako aj zaradenie informátoriek z kategórie zástupkýň a reprezentantiek inštitúcií
poskytujúcich sluţby pomoci pre ţeny zaţívajúce násilie, ktoré

informovali o prípadoch násilia

páchaného na ţenách vo vyššom aj mladšom veku.
Finálne zloţenie vzorky je rôznorodé. Informátorkami boli staršie ţeny 50 a viac ročné, ktoré:


mali skúsenosť s rôznymi formami násilia zo strany partnera, alebo inej blízkej osoby, ale ktoré
v čase výskumu uţ neboli s násilím priamo konfrontované ( nevylučujúc však presah dopadov)



reflektovali povahu a mieru násilia na ţenách vo svojom okolí a dokázali diskutovať jeho
špecifiká, vzhľadom na širšie sociálne, ekonomické súvislosti, existujúce v lokálnych kontextoch;



boli odbornými pracovníčkami inštitúcií a zariadení, ktoré poskytujú nešpecializované sluţby
ţenám zaţívajúcim násilie.

Z 13 rozhovorov boli tri rozhovory uskutočnené s pracovníčkami inštitúcií, ktoré sú zapojené do
poskytovania sluţieb a desať rozhovorov priamo so ţenami so skúsenosťou s násilím alebo so ţenami
reflektujúcimi násilie vo svojom okolí ( opis charakteristík informátoriek nájdete v prílohe č. 2). Zdrţanie
sa oslovenia takých ţien, ktoré v čase konania výskumu ešte čelili násiliu, vyplynulo z rozhodnutia
nevystavovať informátorku i výskumníčku zvýšenému potenciálnemu ohrozeniu zo strany násilníka, ako
aj z dôvodu nemoţnosti intervenovať v danej situácii.
Vzorka, napriek svojej nízkej početnosti, pre svoju pestrosť a pre charakter kvalitatívneho dizajnu
výskumu vedeného hĺbkovými, neraz i opakovanými, pološtruktúrovanými rozhovormi, poskytuje
v konečnom dôsledku dostatočne komplexný obraz o špecifikách násilia páchaného na starších ţenách
a reflexiu násilia na ţenách zo strany starších ţien.

3.3 Metóda zberu dát a etické otázky realizácie výskumu
Dáta boli zbierané metódou hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov prebiehajúcich podľa
scenára s tematickými okruhmi a bliţšie špecifikovanými sub-témami (Príloha 1). Výhodou takto
vedeného rozhovoru a zvolenej metodiky je skutočnosť, ţe umoţňuje výskumníčke skúmať tému do hĺbky
a venovať osobitnú pozornosť oblastiam, ktoré sa u tej-ktorej informátorky javia ako závaţné a relevantné.
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I napriek naznačeným tematickým okruhom a koordinácii rozhovoru výskumníčkou tak rozhovor nie je
vedený schematicky a informátorka nenadobudne pocit „vypočúvania“, čo by sa navyše pri predmetnej
skúmanej problematike násilia páchaného na ţenách stalo vysoko neţiaducim. Zároveň uvedená metóda
zberu dát poskytuje dostatočnú mieru flexibility, pretoţe umoţňuje meniť poradie preberaných tém tak,
aby rozhovor prebiehal čo najprirodzenejšie pre samotnú informátorku.
Vlastné rozhovory trvali obyčajne 60-90 minút. Stretnutia s informátorkami začínali predstavením
sa, oboznámením informátorky s výskumnou témou a spôsobom zberu dát. Bol predstavený kontext
výskumu, spracovanie aj pouţitie dát (dáta ako podklad pre dizajn podporných programov pre ţeny či
potenciálne ďalšie výskumné zadania). Diskutovaná bola bezpečnosť informátoriek, zachovanie
anonymity mien i miest, o ktorých by bola v rozhovore zmienka. Rozhovor bol nahrávaný na diktafón
výlučne po získaní informovaného súhlasu informátorky, ktorý mohol byť písomný alebo ústny,
zaznamenaný takisto na diktafón. Nahrávka bola následne doslovne prepísaná a pre analýzu
a interpretáciu boli pouţité výlučne transkripty rozprávania ţien, resp. rozhovorov.
Rozhovory sa uskutočnili na miestach, ktoré si samy informátorky zvolili ako tie, na ktorých sa
budú cítiť bezpečne a nebudú pociťovať obmedzenia hovoriť o svojich skúsenostiach a vyjadrovať sa
k téme násilia páchaného na starších ţenách. Rozhovory boli vedené posilňujúcim spôsobom s cieľom
vyhnúť sa opakovanej traumatizácii ţien v dôsledku opätovnej evokácie preţitého násilia.

3.4 Metóda analýzy dát
Pri práci s dátovým materiálom sa postupovalo induktívne, uplatňujúc prístup tematickej analýzy
s prvkami fenomenologického prístupu. Po dôkladnom prvotnom prečítaní transkriptov sa pristúpilo k
segmentácii textu na významovom základe. Jednotlivým segmentom textu boli priradené kódy, ktoré
následne boli spájané do významových celkov – zastrešujúcich tém na vyššej úrovni abstrakcie. Tieto
témy sa stávajú kategóriami, s ktorými je následne narábané pri formulácii odporúčaní pre prax.
Uplatnenie fenomenologického prístupu k analýze dát zároveň poskytlo moţnosť hlbšie pochopiť
preţívanie násilia u informátoriek a kroky, ktoré podnikali v záujme vysporiadania sa s ťaţkou ţivotnou
situáciou. Prístup korešponduje s tematickou analýzou, keď sa hľadajú spoločné rysy v záţitkoch
viacerých informátoriek. Následne sa v súlade s princípmi fenomenologickej analýzy pristupuje k reflexii
a interpretácii vzorcov prostredníctvom rozhovorov s ďalšími informátorkami a zostavuje sa správa, ktorá
obsahuje bohatý opis preţívaných skúseností, čo má čitateľovi umoţniť vcítenie sa a preţitie opisovanej
situácie“ (Hendl, 2008: 268). V praktickej rovine a s prihliadnutím na výskumné otázky uvedený postup
viedol k identifikácii špecifík preţitého násilia u starších ţien a napomohol k formulovaniu odporúčaní pre
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poskytovanie sluţieb pomoci zacielených na predmetnú kategóriu starších ţien so skúsenosťou násilia
alebo starších ţien ohrozených násilím.
Hlavnými témami rozhovoru boli:


Násilie zo strany partnera/blízkej osoby (čo zahŕňa, prejavy násilia);



Správanie sa partnera/blízkej osoby ako páchateľa násilia na staršej ţene;



Intervenujúce faktory (alkoholizmus, agresivita, nepriaznivá ekonomická situácia);



Kontrola ţeny zo strany partnera/blízkej osoby páchajúcej násilie;



Kto vedel o tom, ţe ţena zaţíva násilie;



Kto dokázal pomôcť, reagovať a konať;



Čo potrebujú ţeny, ktoré zaţívajú násilie (otázka smerujúca k pomenovaniu kategórií);



Dostupnosť pomoci a informácií dostupných pre staršie ţeny;



Aké poznanie vyplýva zo skúsenosti s násilím (generatívne/transformatívne aspekty).

3.5 Časový harmonogram výskumu
december 2014 – január 2015:

Analýza súčasnej situácie v problematike násilia páchaného na
starších ţenách, príprava metodického postupu.

január 2015:

Zostavenie pracovnej skupiny, rozdelenie úloh.

január – február 2015:

Štúdium problematiky, rešerš literatúry, analýza teoretických prác.

február 2015:

Príprava dizajnu výskumu, tvorba scenára pre pološtruktúrované
rozhovory.

marec 2015:

Stanovenie

výskumného

postupu,

výber

lokalít

výskumu

a identifikácia informátoriek;
sprostredkovateliek/sprostredkovateľov kontaktov pre vstup do
terénu.
apríl – jún 2015:

Terénny zber dát a prepis rozhovorov.

máj – jún 2015:

Analýza dát a interpretácia výsledkov výskumu.

júl – september 2015:

Úprava štúdie podľa poţiadaviek recenzentov/recenzentiek.
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4. Výsledky výskumu
4.1. Identifikované modality násilia páchaného na starších ženách

V rozhovoroch s informátorkami sme identifikovali dve základné modality násilia páchaného na
starších ţenách, resp. dve základné kategórie informátoriek. Prvými boli ţeny, ktoré zaţívali násilie
v partnerskom vzťahu:
a) v mladšom veku ţeny, avšak v dôsledku dlhodobého trvania tohto vzťahu násilie presahovalo aj
do staršieho veku ţeny;
b) v staršom veku ţeny, ak išlo o partnerský vzťah, ktorý ţeny nadviazali v neskoršej fáze svojho
ţivota (t.j. po 50. roku ţivota podľa zadefinovania staršej ţeny pre potreby štúdie).
Charakteristickým znakom pri pretrvávajúcom násilí presahujúcom do staršieho veku ţeny je
spravidla nemoţnosť ţeny opustiť násilný vzťah v čase, keď boli mladšie - väčšinou z dôvodu
ekonomickej závislosti na partnerovi a neraz i berúc ohľad na ich spoločné deti, ktoré nechceli pripraviť
o detstvo bez otca.
„Nechcela som, aby deti nemali otca, pretoţe ho mali veľmi radi a postihnutá dcéra je na
ňom závislá. Dcéra ľúbila otca, otec ľúbil dcéru, to si váţim dodnes na mojom muţovi.
A povedala som si, ţe idem meniť situáciu, nevyhľadala som odborníkov.“
Pre partnerské vzťahy nadviazané v staršom veku bola u informátoriek charakteristická väčšia
miera finančnej nezávislosti na partnerovi, ako aj rozhodovanie sa samej za seba v prípade úvah
o odchode z násilného vzťahu.
“…ja mám svoj rodinný dom, takţe ja som nepotrebovala ani nejaké útulky, alebo také veci
riešiť.. Ja som potrebovala, aby on odišiel z môjho domu a nič viac. Aby mi dal pokoj.“
I v tomto prípade však samotné násilie podľa výpovedí informátoriek nadobúdalo všeobecné
znaky násilia páchaného na ţenách v partnerských vzťahoch, pripodobniteľné i znakom násilia
v intímnych vzťahoch páchaného na ţenách mladšieho veku, t.j. prítomné bolo tak násilie fyzické, ako
i psychické (zastrašovanie, poniţovanie, vlastnícke postoje, kontrolovanie, sledovanie).

28

“Tak nesmel sa na mňa nikto pozrieť, nesmela som s nikým rozprávať, nesmela som sa
trochu primaľovať, nesmela som sa trochu výraznejšie obliecť, lebo ja som sa mu páčila
tak, aká som bola od prírody.“
Druhou kategóriou informátoriek boli ţeny, ktoré násilie zaţili v staršom veku síce mimo
partnerského vzťahu, avšak stále od blízkej či známej osoby. Násilie bolo podmienené rodovo, stál za
ním vţdy muţský páchateľ, ktorým bol väčšinou syn, vnuk, zať či sused. Išlo najmä o:
a) ekonomické násilie, kedy dochádzalo k zneuţívaniu starších ţien ako majiteliek nehnuteľností, či
poberateliek starobného dôchodku;
„Viete ako to dneska je nastavené, ţe dám ti ten dom, však ty sa o mňa postaráš. Lenţe, to
som zistila, ako som robila v tej praxi, ţe veľakrát, nie ţe veľakrát, ale väčšinou to tak
nefunguje, lebo tí mladí zhrabnú bývanie, ale ten starý človek uţ im je na obťaţ. Koľkokrát
nám došli na úrad, ţe zoberte si babku. A hovorím, ţe a čo, ale vy ste dostali dom, vy ste sa
zaviazali v tej darovacej zmluve... No ale viete, však nech sa štát o ňu postará.“
b) emocionálne násilie v podobe zavádzania, citového vydierania a nepravdivého informovania
starších ţien rodinnými príslušníkmi, umiestnených v domovoch sociálnych sluţieb.
„Moţno nie vyslovene ţe by boli nejako zneuţívaní, ale to, ţe ako sa v niektorých prípadoch
nepekne tie deti zachovali k tým rodičom, ţe im nepovedali, kam idú, ale ţe im povedali, ţe
idú na liečenie, idú do sanatória na nejaký mesiac.“
Okrem znevýhodnenia prameniaceho z vyššieho veku sú staršie ţeny neraz aj ţenami vidieckymi,
čo korešponduje s vyšším výskytom staršieho obyvateľstva vo vidieckych oblastiach. Rurálne prostredie
je príznačné svojimi špecifikami, ktoré môţu situáciu existujúceho násilia páchaného na ţenách zhoršovať
a komplikovať tak ţene vymanenie sa z nepriaznivej ţivotnej situácie (geografická izolácia, nízka miera
anonymity, vyššia miera religiozity a tradičného vnímania rodu, resp. pozície ţeny a muţa v rodine so
všetkými

negatívnymi implikáciami, zhoršené socio-ekonomické podmienky na vidieku a pod.).

V kombinácii s vyšším vekom tak dochádza ku kumulácii viacerých znevýhodnení.
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4.2 Identifikované kategórie
Zozbieraný materiál bol spracovaný tematizáciou jednotlivých segmentov textu na významovom
základe a identifikáciou podobných významových jednotiek v ďalších transkriptoch rozhovorov. Pri
spracovaní rozhovorov sa odkrývali nasledovné kategórie: neohlásenie násilia a dôvody neohlásenia,
správanie sa partnera, odstrihnutie sa – opustenie násilného vzťahu, intervencia – poskytnutá pomoc
4.2.1 Neohlásenie násilia a dôvody neohlásenia
Informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb, resp. sociálna pracovníčka na mestskom úrade
potvrdila, ţe počas jej 6-ročnej praxe sa vyskytlo minimum hlásených prípadov násilia páchaného na
ţenách. Išlo pribliţne o 3-4 prípady, pričom hlásený prípad fyzického násilia bol len jeden. Pritom výskyt
násilia na ţenách v okolí bol vyšší. Informátorka identifikovala viaceré prípady násilia páchaného na
ţenách vo svojom bezprostrednom okolí, ktoré však neboli hlásené a kde týrané ţeny v takomto vzťahu
z rôznych dôvodov zotrvávali.
Špecifiká preţívania násilia a zvaţovanie ďalších krokov u starších ţien so skúsenosťou s násilím sa
prejavovali v uprednostňovaní mlčania o probléme, typická bola tieţ obava o násilníka a bezradnosť
ohľadom ďalšieho postupu. Buchbinder a Winterstein (2003) konštatujú, ţe v prípade starších ţien je
často zrejmá snaha o ukončenie násilia, no nevôľa ukončiť samotný vzťah, do ktorého investovali
mnoţstvo času. V mnohých prípadoch si tieţ nevedia predstaviť budúcnosť, ktorá by ich ešte mohla čakať
v prípade ukončenia vzťahu s násilníkom. Špecifickými sú situácie, v ktorých je násilníkom dospelé dieťa.
V takýchto prípadoch môţe byť snaha o “udrţanie tajomstva“ zo strany ohrozenej ţeny ešte intenzívnejšia
a hľadanie argumentov v prospech násilníka a ospravedlňovanie násilia ešte silnejšie.
V rámci výskumu sme identifikovali dôvody u starších ţien pre neohlásenie násilia:





z dôvodu ekonomickej závislosti od násilného partnera



kvôli udrţaniu rodinných väzieb



z dôvodu pocitov hanby, bezvýchodiskovosti a izolovanosti



z dôvodu zastrašovania a strachu zo zhoršenia situácie

Neohlásenie násilia z dôvodu ekonomickej závislosti:

Ţeny ţijúce v násilnom vzťahu zaţívajú kombinované násilie, t.j. viacero druhov násilia. Ekonomické
násilie je súčasťou kontroly a udrţiavania ţien v podriadenej – závislej pozícií. Ekonomické násilie môţe
by vo forme odopierania prístupu či dokonca zablokovania spoločných účtov. Často je ekonomické
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násilie spojené s poniţujúcou kontrolou výdavkov a psychickým nátlakom voči ţene. Excesívna kontrola
financií, často aj vlastného príjmu ţeny, bráni ţenám ohlásiť násilie alebo prípadne odísť z násilného
vzťahu.
„Mali sme spoločné peniaze, spoločný účet a musela som si peniaze pýtať a zdôvodňovať, ţe na čo som
ich minula. Keď sa mu zdalo, ţe som veľa minula, kričal, vyčítal, zlostil sa.“
Informátorky z okolia ţien alebo poskytovateľky sluţieb opakovane

zdôrazňovali

dôleţitosť

ekonomickej nezávislosti ţien od násilného muţa, dostatočnú finančnú istotu, aby ţena mohla opätovne
získať kontrolu na svojím ţivotom. Zlá ekonomická situácia v kombinácií s malými deťmi môţe byť
faktorom, ţe ţena násilie nielen neohlási, ale zotrváva v násilnom vzťahu.
„Moje rozhodnutie neodísť od muţa bolo čisto racionálne. Keby som odišla, nevedela by som sa postarať
o dcéru , bez príjmu, bez práce. A tak je lepšie ţiť pod jednou strechou“
„Ale naozaj, kde je preukázané takéto psychické, fyzické, domáce násilie, alebo násilie akéhokoľvek typu,
ţe by mali byť ţeny oslobodené od poplatkov, pretoţe je ekonomicky závislá na partnerovi.“
„Hovoríme, ideme hovoriť, ţe treba chrániť, bojovať proti násiliu na ţenách, ale na druhej strane, hlavne
financie to brzdia.“
„Aj to, ţe nemajú kam ísť, druhá vec je tá ekonomická situácia alebo zotrvávajú v manţelstve kvôli deťom
a moţno aj tá ekonomická situácia, keďţe deti sú ešte menšie, asi by to nemali jednoduché, tak radšej sa
prispôsobia a trpia v tom manţelstve.“(informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Určite je tam by som povedala na 99% hádam tá ekonomická závislosť.“
„Keď nemáte robotu a byty sú drahé, ako nájomné, tak to je ťaţko.“
„Len keby bola poriadna robota, bývanie, ţeby som mala svoje.“



Neohlásenie násilia kvôli udrţaniu rodinných väzieb

31

Ţeny môţu neohlásiť, alebo neriešiť násilný vzťah aj z dôvodu pretrvávajúceho mýtu, ţe muţ, ktorý je
násilný voči ţene, môţe byť dobrým otcom. Spoločenský tlak na ţeny za rodinné väzby a branie ţien na
zodpovednosť za udrţanie rodiny pokope môţe byť prekáţkou ukončenia násilného vzťahu. Ţeny sa tak
ocitajú v pasti spoločenských očakávaní a spoločenských mýtov o násilí, pričom muţ, ktorý je násilný,
pred zodpovednosťou uniká.
„Áno, bola to odborná pomoc. Ja som nechcela dať napríklad na radu mojej mamy, lebo tá mi hovorila uţ
dávno, ţe ako môţem s takým človekom ţiť. Ale ja som videla, ţe sú deti a on je predsa len otec. Takţe na
radu mamy som nedala, aj keď mi to hovorila uţ dávno.“
Osobitosťou násilia na starších ţenách sú okolnosti a moţné situácie, ktoré môţu nastať práve v dôsledku
vyššieho veku či uţ násilného muţa, alebo samotnej ţeny. Zdravotný stav ľudí vo vyššom veku sa môţe
zhoršovať, pričom na jednej strane môţe byť choroba alebo invalidita násilného muţa spúšťačom alebo
katalyzátorom násilia na ţene. Na druhej strane však práve choroba násilného muţa môţe viesť k jeho
oslabeniu, resp. závislosti na ţene a jej opatrovateľstva. Pre ţenu však choroba násilného partnera môţe
byť však vnímaná ako ďalší morálny záväzok a dôvod na zotrvanie v násilnom vzťahu a neohlásenia
násilie.
„Tak zotrvávajú, alebo si nejako ešte moţnoţe poradia. Príde do toho choroba, tam musí ustúpiť jeden
z tých partnerov, ako manţel, aj také je to...“


Neohlásenie násilia z dôvodu pocitov hanby, bezvýchodiskovosti a izolovanosti
Medzi interpretovanými dôvodmi nízkej miery ohlasovania násilia páchaného na ţenách

rezonovala aj ľahostajnosť okolia voči násilnému konaniu. Pocit hanby bol informátorkou interpretovaný
v kontexte malého mesta, bliţšiemu svojou infraštruktúrou a mentalitou obyvateľstva skôr vidieckemu
prostrediu a charakteristickému nízkou mierou anonymity (viď aj Teaster – Roberto – Dugar,
2006).Hanbou je pre ţeny zaţívajúce násilie aj odchod od násilného partnera, pokiaľ ich jedinou
moţnosťou kam ísť, je odchod k rodičom vo veku, v ktorom sa uţ nepredpokladá návrat k rodine pôvodu.
Ide spravidla o ţeny dlhodobo osamostatnené v zrelom veku.
„Vrátila sa, lebo ona ho... vravím, stále je to u nej tak, ţe keď jej poviem, ţe však sa zober a odsťahuj sa,
rozveď sa s ním, choď bývať k mame, veď má rodinný dom. Nie, pre ňu je to... to sa v tomto veku mám
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vrátiť k mame? Hovorím, no tak nie, radšej buď s niekým, ktorý ťa dostal tam, kde ťa dostal.“
(informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)“
Pocity hanby u ţien za to, ţe ich manţel alebo partner je voči nim násilný, môţu takisto vplývať na mieru
neohlásenia násilia. Pocity hanby

u ţien za násilné správanie zo strany blízkej osoby môţe byť

posilňované malomestským alebo vidieckym prostredím, kde miera sociálnej kontroly zo strany ostatných
ľudí v obci sa môţe ţenám javiť ako veľmi intenzívna. V kombinácií s častou sekundárnou viktimizáciou
ţien a prenášanie zodpovednosti na ţeny za násilie, ktoré pácha ich manţel, môţu byť pocity hanby ešte
viac posilňované.
„Myslím, ţe preto, ţe sme také malé mesto, kaţdý tu kaţdého pozná, je to strašná hanba, povedať, ţe
manţel ma chňápe doma”. (informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Nemala som komu o tom povedať, alebo nemala som vtedy takú kamarátku ktorej by som to povedala.
Skôr som sa za to hanbila, ţe ma bil. Chcela som ísť s tým k doktorovi, ale nakoniec som nešla. Hoci mala
som myšlienku, ale nešla som. Ale ono sa to zhoršovalo, aţ som nakoniec musela ísť na políciu, a povedať
čo robí doma.“
Vo vzťahu k izolácii ohrozených ţien sa často objavoval aj motív ľahostajnosti okolia k situácii
ţeny zaţívajúcej násilie. Medzi dôvodmi takejto ľahostajnosti boli informátorkami spomenuté javy ako
nadmerná pracovná vyťaţenosť a pretlak vlastných pracovných či osobných problémov jednotlivcov a
vysoká migrácia obyvateľstva najmä vo viac urbanizovaných oblastiach, pre ktorú nie je moţné vytvoriť
si stabilné a pevné sociálne väzby. Uvádzaná bola tieţ niţšia miera vzájomnej úcty. Autorky výskumnej
správy z reprezentatívneho výskumu (Bodnárová – Filadelfiová – Holubová, 2008) taktieţ poukazujú na
ľahostajnosť susedov, ktorí o tom vedia a radšej zaujímajú pozíciu nemiešania sa do vnútorných
záleţitosti daného páru, či jeho rodiny. Niekedy „sa nemiešajú“ aj preto, ţe násilie muţa voči partnerke
nepovaţujú za závaţný jav, na ktorý by okolie, verejnosť mali reagovať vhodným spôsobom a opakovaniu
či pokračovaniu násilia zabrániť (Bodnárová – Filadelfiová – Holubová, 2008: 142).
„Ale vidíte toto, napríklad susedia vedia, počujú a nikto nepovie! Nikto! Kaţdý... ja to vidím aj u nás v
bytovke, lebo vlastne tá bytovka, to boli kedysi nájomné byty, sociálne byty mesta (lokalita). A tým, ţe ja
som sa tam nasťahovala pred piatimi rokmi, keď som ten byt kúpila, tieţ vlastne od neplatičov, tak ešte
tam boli nejaké pozostatky tých sociálne slabších rodín a to bolo fakt ako... Tam bolo koľkokrát počuť krik
a kaţdý... ja som sama ţena, takţe poviem Vám pravdu, nemala som tú odvahu vyliezť von v noci na tú
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chodbu a nejak sa tam do toho zamiešať. Ale sú tam chlapi a tam nikto neotvoril dvere. Tam nič, ţiadna
reakcia. To nie je ako kedysi, ţe keď sa aj hádali susedia alebo niečo... Stalo sa mi, ešte ako dieťa si
pamätám, ţe sused mlátil susedku na chodbe a otec vyletel von a si normálny, čo robíš, hej? Ale teraz
nikto nič!“ (informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
V kontraste voči takto vnímanej ľahostajnosti stoja informátorkine vyjadrenia k spôsobu, akým sa
na mestskom úrade dozvedali sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky o nových prípadoch násilia
páchaného na ţenách, o zanedbávaných senioroch či iných problematických sociálnych prípadoch. Išlo
spravidla o hlásenia prostredníctvom široko rozvinutej siete sociálnych kontaktov. Takýmto spôsobom
však bola podľa informátorky angaţovaná len staršia generácia, pričom zdôrazňovala, ţe išlo najmä
o starších obyvateľov menších obcí alebo častí miest s vyšším výskytom seniorov.
„Viete, my sme mali túto sieť tak vybudovanú, ţe my sme dostávali tieto informácie od tých susedov a tak.
Takţe aj na túto pani sme sa vlastne dostali tak, ţe od susedov sme dostali informáciu. Susedovci
povedali, my rozváţame aj obedy po senioroch, tak suseda povedala tomu, čo vozí obedy, tomu pánovi, ţe
tuto oproti táto pani je tak a tak.“ (informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
V tomto prípade ide o špecifický spôsob facilitovania pomoci a informovania o násilí v osobitnej
populačnej skupine. Pozitívnym je aj z hľadiska toho, ţe viaceré informátorky – staršie ţeny so
skúsenosťou násilia potvrdili neznalosť existujúcich moţností sluţieb pomoci či poradenstva, resp.
nedôverovali si v schopnosti pomoc vyhľadať napr. s pouţitím technológií. Tento model však môţe byť
limitovaný práve ruralitou. Intenzívnejšie osídlené urbánne oblasti zrejme neposkytnú dostatočný
potenciál vytvorenia väzieb medzi obyvateľstvom. Informátorka tento predpoklad potvrdzuje:
„Tým, ţe aj na tých obciach je viacej tej staršej generácie, tých rovesníkov našich rodičov, tak preto tam
aj tak fungujú.“
„A zato si aj myslím, ţe tie sociálne väzby tuto v meste sú také chladné, lebo je strašná migrácia toho
obyvateľstva. Je tu strašne veľa prisťahovaných ľudí zo stredného Slovenska, aj z iných krajov, ktorí
nemajú tu nič, nikoho, zavrú za sebou tie dvere a koniec, tým to pre nich končí.“
„Fakt akoţe niektorí si len tak to svoje, zabuchnuté dvere a nič, nezáujem. Keď vedľa bude sused susedu
zabíjať alebo ju naťahovať na škripec, tak to nikoho nezaujíma.“
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„Nie je kedy naviazať sociálne väzby. A tým, ţe ráno vypadneme, večer prídeme, tak taký nezáujem je.“
Sociálne väzby môţu pri ne/ohlasovaní násilia na ţenách zo strany manţela zohrávať ambivalentnú
úlohu. Na jednej strane môţu byť silné sociálne väzby dôvodom na pocity hanby a viny z ich narušenia,
posilňované spoločenskými rodovými očakávania voči ţene ako tej, ktorá je primárne zodpovedná za
udrţanie rodiny a za prítomnosť otca – hoci násilného – pre jej deti. Pritom vinu a hanbu, zodpovednosť
za násilie by mal znášať výlučne muţ, ktorý sa správa násilne. Na druhej strane môţu sociálne väzby byť
pre ţenu posilnením, ak sa stoja na jej strane, sú zdrojom ďalšej pomoci a informácií. Pritom sociálne
väzby medzi staršími ľuďmi sa ukazujú ako kľúčové, navyše podporované jednoznačnejším negatívnym
postojom voči násiliu a ochotou zasiahnuť.


Neohlásenie násilia z dôvodu zastrašovania a strachu zo zhoršenia situácie
Reálne vnímanou hrozbou bolo aj riziko zhoršenia situácie a prípadná pomsta zo strany násilného

partnera v prípade, ak ţena poţiada o pomoc či nahlási prípad týrania na polícii.
„Určite je to aj strach pred tým človekom, pred tým tyranom, lebo zase vie, ţe keď s tým vyjde von, tak to
bude ešte horšie, si myslím.“ (informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Väčšinou sa ţeny boja dať aj trestné oznámenie, lebo ak neodíde z toho domu a ţije s tým partnerom, tak
jasne, ţe ty si dala na mňa trestné oznámenie a uţ je to...“
V tejto súvislosti sa zvýznamňuje schopnosť

pomáhajúcich

profesií dôkladne odhadnúť

nebezpečenstvo, ktoré ţeny pri odchode z násilného vzťahu hrozí. Niektoré zásahy polície či iných
inštitúcií, ak sa na prvom mieste nezohľadňuje bezpečie ţien a ich detí, môţu mať fatálne následky.
Obavy ţien z pomsty, zo zintenzívnenia násilia môţu byť zo strany ţien oprávnené.

4.2.2 Stratégie násilného partnera
Násilie na ţenách je prejavom nerovnováhy mocenských vzťahov medzi partnermi, s cieľom
získania a udrţania ţeny v podriadenej a závislej pozícií. Násilní muţi na dosiahnutie a udrţanie vzťahu
nadradenosti a kontroly na ţenou vyvíjajú rôzne stratégie. Beaulaurier (2008) poukazuje na správanie
násilníka ako ďalšiu významnú bariéru pri snahe oslobodiť sa z násilného vzťahu. Takéto správanie často
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zahŕňa izoláciu ţeny a prerušenie jej kontaktov s najbliţším a širším okolím, prejavy vlastníctva ţeny,
napr. neprimeranou ţiarlivosťou, zastrašovanie a hrozby ďalšieho ublíţenia ţene, resp. iným blízkym
osobám.
Z výpovedí informátoriek sme identifikovali podkategórie, vzťahujúce sa

ku stratégiám

násilného

partnera:


Kontrola, emocionálne vydieranie



Obmedzovanie, sťaţenie realizácie ţeny



Obviňovanie, nevera partnera, závislosť



Kontrola, emocionálne vydieranie

Informátorky označujú majetnícke správanie násilného muţa často ako ţiarlivosť. Pritom môţe ísť
o excesívnu kontrolu ţeny, zámernú a premyslenú. V spojení so snahou ţeny o sebarealizáciu
a spravodlivé rozdelenie starostlivosti o deti môţe vyústiť aţ do fyzického násilia zo strany muţa.
„No ţe tam mám nejakých frajerov. Keď nie je so mnou. A táto jeho ţiarlivosť vyústila v to, ţe ma začal
fyzicky biť. A prvý krát sa to prejavilo tým, keď som chcela ísť na nejaký kurz, dokonca na dva dni a ešte
do Bratislavy. Tak uţ si predstavoval čo tam budem robiť. Ale ja som si povedala, ţe prečo nie, veď deti
sú veľké. Prečo by sa on nemohol o ne postarať. a ja som sa chcela pracovne uplatniť a človek to pozná,
ţe keď má viac rokov, tak je ťaţšie nájsť prácu. Tak to vyústilo do toho, ţe ma zbil aţ som mala modriny,
tiekla mi krv z nosa.“
Sledovanie, stalking, spojený s poniţovaním a vyhráţaním sú ďalšími stratégiami násilných muţov ako
udrţať ţenu v strachu, strese a v obavách, ţe ublíţi deťom. Cieľom je udrţanie kontroly nad ţenou.
„No, pomaličky, postupne z nej vyšlo, ţe je týraná, nie fyzicky, ale psychicky. Ale do takej miery, ţe
manţel mal po celom byte kamery, odpočúvacie zariadenia, on bol bývalý vojak z povolania, takţe aj tá
profesionálna deformácia asi troška tam bola. Hrozné, ţe jej robí scény, ţe na celú bytovku na ňu škaredo
nadáva, vykrikuje na ňu, robí s ňou strašný cirkus...“ (informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Ale správal sa k nej, lebo tá ţena, to keď sme ju videli, na nej bolo reálne vidieť, ţe to je psychicky týraný
človek. Ona bola vystrašená, ona sa klepala, ona mala strach z kaţdého pohybu, z kaţdého šuchnutia
a teraz je úplne iná. Teraz keď ju stretnem, hovorím, to je úplne iný človek.“ (informátorka –
poskytovateľka sociálnych sluţieb)
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„On ju strašne vulgárne uráţal, vyhadzoval ju z domu permanentne, to ako bolo potom, to vedeli aj
susedia, ţe tam strašný krik išiel z toho bytu.“ (informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Chodil k dcére a k vnúčencom a sľuboval, ţe jej bude pomáhať okolo domu, vo vinici. Boli to len sľuby a
pre mňa psychická trauma, keď som ho videla v dome. Je to príbeh bez konca. Chodí k dcére, k vnúčatám,
do domu kde ja bývam, do nášho spoločne postaveného domu. Príde pomôcť k domu, do vinice. Prejavuje
ľútosť a očakáva, ţe sa bude môcť vrátiť „domov“. Stretli sme sa na cintoríne a dúfa, ţe ho pochovajú v
tejto dedine.“
V rámci jedného z rozhovorov rezonovala pretvárka muţa na verejnosti. Informátorka viackrát
uviedla príklady z praxe, kedy násilní muţi navonok vystupovali ako príjemní spoločníci a dţentlmeni.
„...a manţel, takisto by ste to doňho nepovedali, keby ste ho stretli, by ste povedali, ţe to je jeden fajn
človek, spoločenský, zábavný.“
„On vlastne, aj keď vyšli mimo bytu, on sa k nej správal veľmi pekne. On ju... naozaj, v ţivote by ste
nepovedali, ţe ten človek ju dokáţe doma tak strašne psychicky týrať. Ale tým, ţe on doma mal tie kamery
a tie odpočúvacie zariadenia a doma robil tie scény, tak ona uţ vedela, ţe mimo bytu keď budú, keď ona
zostane aj v tých (lokalita), ţe on by na ňu nejaký útok alebo čo... toho sa ona neobávala, nejakého
fyzického útoku. Zmenila si telefónne číslo a potom... On fakt, oni ako prekročili prah toho bytu, tak on sa
úplne zmenil na iného človeka. Dokonca ja som ho aj videla, toho pána, aj som s ním hovorila a naozaj,
bol to jeden inteligentný, upravený pán, s ktorým sa normálne... ja som bola prekvapená, ţe takto sa
dokáţe správať doma.“


Obmedzovanie, sťaţenie realizácie ţeny

Informátorky identifikovali aj obmedzovanie a kladenie prekáţok realizácie ţeny ako ďalšiu stratégiu
násilného správania manţelov/druhov. Násilní muţi vnucujú ţene svoje predstavy o jej výzore a oblečení,
diktujú pravidlá ako sa má ţena správať, sprevádzané často zlomyseľnosťami a kladením rôznych
prekáţok. Ak chce ţena realizovať svoje vlastné predstavy o sebe a o svojom ţivote, má vlastný názor,
napĺňa vlastné potreby – to všetko je pre násilného muţa ohrozením, ţe stratí nad ţenou kontrolu.
Reflexia starších ţien o stratégiách násilných manţelov v minulosti má skôr opisný charakter, bez vyššej
miery identifikácie skutočných cieľov násilného správania muţa. Pouţitý jazyk však dokazuje určitý
nadhľad a schopnosť pomenovať obmedzenia a prekáţky, ktorý ţene manţel kládol.
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„Tak nesmel sa na mňa nikto pozrieť, nesmela som s nikým rozprávať, nesmela som sa trochu primaľovať,
nesmela som sa trochu výraznejšie obliecť, lebo ja som sa mu páčila tak.“
„No tak niekedy som ho vypočula, niekedy som odišla preč z domu. Odišla som s dcérou do susedov a nás
vymkol. Išli sme cez okno potom dnu.“
„Keď som si napríklad uţ ako v zamestnaní dovolila dať prihlášku na vysokú školu, uţ aj v tom mi bránil.
Veľmi sme sa vtedy pohádali, stále hovoril, ţe to nepotrebujem, ţe si stále musím niečo dokazovať a
nakoniec to vyriešil aj tým, taká maličkosť, ţe trebárs skryl mi maturitné vysvedčenie. Keď som ho
hľadala, tak s výsmechom mi povedal: „Ty si vôbec mala aj maturitu?“. Akoţe keď mohol, tak sa ma
snaţil deptať, alebo poniţovať stále.“(informátorka spomína na mladosť s intímnym partnerom).


Obviňovanie, nevera partnera, ţiarlivosť

Nevera násilného partnera patrí do repertoáru násilných muţov v súlade s ich presvedčením
o oprávnenosti a legitimite ich prevahy na ţenou. Pritom nevera násilného muţa je kladená za vinu ţeny,
ktorá nenaplnila „jeho právo na spokojnosť vo vzťahu“. Pritom informátorky môţu takéto správanie
muţov aj ospravedlňovať údajnou „genetickou predispozíciou“ muţov.
„Postupne znovu na mne hľadal chyby. Stále to bolo také, ţe hľadali sa príčiny. 10 vecí som urobila
a vytkol, ţe som niečo neurobila. Po 6-7 rokoch manţelstva si našiel frajerku. Stal sa mi váţny úraz
a ocitla som sa v nemocnici. Učila som sa znovu chodiť. Dolámala som si chrbticu. Potom som sa
dozvedela, ţe frajerku mal u nás doma, kým som ja bola v nemocnici. Bola to pre mňa šokujúca správa.
Leţala som a mala som čas rozmýšľať, čo ďalej po pár týţdňoch aj rozmýšľania, som sa aj dozvedela, ţe
muţova závislosť na ţenách je genetická, mal predkov, ktorí mali frajerky. Je dôleţité poznať človeka,
ktorého si beriete.“
„Manţel ţiarlil a podozrieval ma, ţe tam robím kvôli chlapom. Stále mi čosi vyčítal, a tak som sa
rozhodla, ţe aby nemal dôvod, tak som išla pracovať do toho závodu ako môj muţ. Chodili mi hovoriť, ţe
behá za ţenami, ţe má frajerku. Ja som im neverila. Muţa som mala rada a nemal ţiaden dôvod na
nespokojnosť.
Za neveru a násilné správanie muţa je často obviňovaná ţena, neraz aj jej najbliţšou rodinou
(Teaster – Roberto – Dugar, 2006). Prenášanie viny a zodpovednosti na ţenu je súčasnou rodových
noriem, ktoré prisudzujú muţom vyššiu mieru slobody, vyššiu hodnotu ich hlasu a legitimitu ich nazerania
a označovania skutočnosti.

Obviňovanie ţien za zlyhania a násilného konania manţelov môţe byť pre
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ţeny frustrujúce a pocit nespravodlivosti, neschopnosti zmeniť situáciu môţe viesť k ţeny únikovým
reakciám, napr. k zneuţívaniu alkoholu.

Informátorka uvádza príklad, kedy nastúpená závislosť na

alkohole u ţeny nebola blízkymi osobami interpretovaná ako dôsledok

preţitého násilia, ale bola

označovaná za alkoholičku, ktorá na rodinu upriamila neţiaducu a kritickú pozornosť verejnosti
a priniesla jej hanbu.
„Mne to pripadalo ako keby... keď ona začala rásť a pracovať na sebe, tak jemu to začalo vadiť a on
potreboval mať pocit, ţe ju dokáţe ovládať. Na pozícii, na ktorej je, zajtra byť nemusí. Tak ako kaţdý z
nás. Dneska je bohuţiaľ taká doba. A on ako keby to, ţe nedokáţe mať pod kontrolou to zamestnanie, ako
keby si začal kompenzovať na tom, ţe chce mať pod kontrolou aspoň ju. A keď ona začala mať svoj vlastný
názor, ona je teda od neho o dosť mladšia, on je starší asi o cca 12 rokov odo mňa a ona je ešte o pár
rokov odo mňa mladšia, takţe on... ako ona dozrievala, keď sa zoznámili, ona bola 16-ročná puberťáčka a
on uţ bol dospelý chlap. A vlastne ona vţdy bola taká tichá, kľudná, taká myšička, ţe čo on povedal, to
bolo pre ňu sväté. Ale ako ona začala mať tú potrebu, ţe sa rozvíjať trošku, tak on úplne zmenil svoj
postoj voči nej a začal ju takto psychicky týrať, vypočúval ju doma, nesmela nikam chodiť, kontroloval jej
telefón, zakazoval jej dokonca stretávať sa so svojou matkou. Aţ to došlo do toho štádia, ţe teraz ona
zostala závislá na liekoch, na alkohole, bola trištvrte roka na odvykačke.“
V tomto zmysle sa ukazuje, ţe ţeny si volia rozličné únikové stratégie, pričom únik nemusí
predstavovať hneď fyzický odchod od partnera, ale môţe mať aj symbolickú formu v podobe úniku
k návykovým látkam (alkohol, lieky) ako adaptačná stratégia preţitia. Informátorka uvádzala vo svojich
rozhovoroch nielen závislosti, ale aj psychické uzavretie sa, neobišla však ani fyzický únik, či uţ dočasný
alebo trvalý. Podobne aj Ševčík a Špatenková (2011) hovoria o osvojovaní si tzv. sebazničujúcich
zvládacích stratégií. Aby pre ţenu zaţívajúcu násilie bola „krutá realita únosnejšia, volia často
maladaptívne únikové mechanizmy, sebazničujúce zvládacie stratégie, ako je alkohol, drogy, pokus
o samovraţdu alebo vraţedné tendencie“ (Ševčík – Špatenková 2011). Ako si však vysvetliť tvrdenia
z odbornej literatúry, ktoré hovoria o tom, ţe týrané ţeny nie sú pasívnymi obeťami, ale naopak, v súlade
s teóriou preţitia (survivor theory) Gondolfa a Fishera (1988 In: Hayes 2013) poukazujú na to, ţe „ţeny
nie sú pasívne, ale aktívne vyhľadávajú pomoc počas svojho zotrvávania vo vzťahu s násilníkom“ (Hayes,
2013). Azda práve vytvorenie a aplikácia zvládacej stratégie je pre isté skupiny ţien práve tým aktívnym
prejavom, vyuţívaným v situácii, keď sú presvedčené, ţe niet iného východiska.
4.2.3 Odstrihnutie sa – vymanenie sa z násilného vzťahu


Odstrihnutie sa prekonaním samej seba
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Informátorky zaţívajúce násilie v partnerskom vzťahu popisujú proces posilnenia, ktorý im pomohol
zastaviť násilie alebo odísť z násilného vzťahu ako proces „prekonania seba samej“. Významnú úlohu
pri ich rozhodovaní často zohráva kľúčová udalosť, ako napr. ich úraz, útoky na deti a pod. Dá sa
predpokladať, ţe vyšší vek - zrelosť ţeny jej umoţňuje nazerať spätne na proces, ktorým prešla,
s odstupom a s patričným sebavedomím. Dôleţitý je potom proces uvedomovania si vlastnej hodnoty.
Proces uvedomovania a prekonávania seba samej vnímajú informátorky na svojej individuálnej úrovni,
ako

ich vlastnú zásluhu a ich vlastné rozhodovanie o zmene. Iné faktory, napr. na komunitnej či

spoločenskej úrovni, nie sú reflektované.

Podobný proces potom očakávajú aj od iných ţien so

skúsenosťou s násilím a dôraz kladú iba na individuálne rozhodovanie ţien či násilie ukončiť, alebo nie.
Okolnosti a štrukturálne faktory, ktoré môţu byť pre iné ţeny váţnou prekáţkou „odstrihnutia sa“ od
násilného vzťahu, nie sú uznané.
„Moţno doteraz by som trpela psychický teror, kedy som nemala úraz a tam dospela k rozhodnutiu, ţe
musím s touto situáciou niečo robiť.“
„Treba si váţiť samu seba a byť disciplinovaná, nastaviť latku aj pre seba a neustúpiť. Moje dieťa
milujem a dieťa miluje jeho. Všetko je na ţenách ako začnú riešiť vzťah. Niektoré len sa sťaţujú a nič
nepodniknú, aby sa situácia zmenila. Nie sú dosť silné, aby vydrţali odpútať sa od muţa aj finančne,
prípadne ísť do bezpečného bývania.“
„Ale myslím, ţe je to čistejšie, ako ţiť s niekým, kto si vás neváţi a ktorý vás berie ako nejaký predmet
a zametá s vami. Kaţdá ţena by si mala uvedomiť, akú má hodnotu. Podľa mňa je takýchto ţien veľa,
ktoré sú týrané za dvermi toho domu alebo bytu, ale nepovedia to. Lenţe to je na tej ţene, či sa chce
vymaniť z takéhoto dusného prostredia. Na to treba veľkú odvahu. Dlho som rozmýšľala nad tým, kým
som sa do toho pustila, ale pokiaľ začal útočiť uţ aj na deti a videla som, ţe by mali mať moji synovia
príklad v takomto otcovi. Tak by oni časom uplatňovali to isté, ako ich otec.“
Očakávania ţien so skúsenosťou s násilím voči iným ţenám môţu byť dôleţité z hľadiska ich podpory
alebo posilnenia v rámci práce v skupinách ako súčasť psychologického poradenstva. Vyvíjať tlak na
individuálne rozhodnutie ţeny a prenášať zodpovednosť za ukončenie násilia len na ţeny, môţe byť
rizikové z hľadiska ich bezpečia. Najmä z dôvodu častého zlyhávania iných zloţiek systému pomoci.
Uvedomenie si nových faktov o sebe sa môţe prejavovať v zmene kognitívnej štruktúry a to v zmenení
vedomostí v pamäti, zmenených myšlienok o sebe, v zmenenom preţívaní seba samej a v zmenenom
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správaní sa. Uvedomenie si vlastnej hodnoty a zmena vnímania preţitého násilia sa môţe ale nemusí
vţdy pretaviť do zmeny správania sa. Ţeny môţu napriek odhodlaniu naráţať na štrukturálne prekáţky,
napr. nedostatok bezpečných ţenských domov, kam by mohla odísť, nedostatočná ochrana zo strany
polície a pod.


Odstrihnutie sa aktívnym konaním

Iným spôsobom vymanenia sa z násilného vzťahu či docielenia zmeny je postupné vyrovnávanie
pozície ţien ich zámerným a cieleným konaním. Či uţ ide o vyhýbanie sa násilnému muţovi, alebo
trvanie na rozdelení starostlivosti o závislé osoby, vţdy je to spojené s nárastom uvedomenia si ţien ich
vlastných potrieb, s túţbou po nezávislosti, často v spojení byť dobrým príkladom dcéram.
„Začala som sa venovať svojmu koníčku. Namiesto hádok, kriku som drela dni, noci a muţ sa nemal s kým
hádať. Hádky sa zmiernili. Stúpalo mi sebavedomie, ţe nie som celkom závislá na muţovi. Uvedomovala
som si, ţe musím sa vedieť o seba a o dcéru postarať, aţ sa rozvedieme, alebo odídem. Ten môj úraz mi
pomohol v tom , ţe som si uvedomila, ţe kaţdý deň utierať prach je nie náplňou môjho ţivota, urobiť to 2 x
do týţdňa , radšej idem robiť to čo ja chcem. Uvedomila som si ţe prvá bude moja dcéra postihnutá,
druhá dcéra, potom ja.
Po 20-tich rokoch odišla druhá dcéra a ostala som na postihnutú dcéru sama. S muţom sme spolu ,
povieme si , ţe idem preč, keď ja potrebujem odísť, tak mu poviem, ţe aby bol s dcérou, keď si môţe
zobrať dovolenku alebo si nájde čas a ostane s ňou a ja môţem aspoň občas odisť z domu k lekárovi.“
4.2.4 Intervencia – poskytnutá pomoc
Viaceré štúdie poukazujú na obavy starších ţien zaţívajúcich násilie pri plánovaní ďalších krokov
najmä v spojitosti s ich špecifickými potrebami. V mnohých prípadoch majú staršie ţeny zhoršený
zdravotný stav a potrebujú bezbariérový prístup. Nie všetky útulky a krízové centrá však môţu takúto
podmienku, prípadne iné relevantné potreby naplno garantovať. Problémom môţe byť aj väčšia
vzdialenosť od pracoviska alebo príbuzných ţeny, alebo to, ţe sa staršie ţeny starajú o domáce zvieratá
(Beaulaurier, 2008). Nenaplnenie špecifických potrieb ţien môţe mať závaţné dôsledky.
Z výpovedí informátorky – poskytovateliek sluţieb pomoci sa dozvedáme:
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„Takým najzaujímavejším prípadom, čo si pamätám, bola pani – bola to uţ dôchodkyňa, prišla s tým...
bola teda aj hendikepovaná, bola zle počujúca, nosila načúvacie zariadenie v obidvoch uškách a prišla s
tým teda, ţe ona akútne potrebuje pomoc. Nevedela nám povedať, bolo vidieť na nej, ţe má strach, ţe teda
je taká utiahnutá, vyľakaná...“
„Bola to inteligentná dáma, ktorá celý ţivot pracovala v administratíve, bola vzdelaná, len bola teda
hendikepovaná tými načúvacími zariadeniami.“
„My sme sa jej pýtali, či chce ísť mimo (lokality), povedala, ţe nie, ţe ona má aj ten hendikep a ţe ţije tu
uţ 15 rokov – tak hovorila, ţe nechce ísť z (lokality), ţe má tu uţ to svoje sociálne zázemie a dokonca aj
dcéra býva kúsok odtiaľto, takţe hovorila, ţe nechce ísť odtiaľto preč.“
„Ona nedôverovala nikomu, zo začiatku nás ani dovnútra nechcela pustiť. Len potom uţ začala mať aj z
tej zimy, ale teda aj vekom, také zdravotné problémy, nohy sa jej hrozne nalievali, nevládala chodiť a ona
potom cca do mesiaca aj zomrela, uţ keď sme to tak akútne začali riešiť, ţe teda aj s ním som
komunikovala a tak, aţ sa teda stalo to, ţe sme tam pani našli mŕtvu, keď sme tam prišli na šetrenie
(informátorka - poskytovateľka sociálnej sluţby).“
Informátorky – poskytovateľky sociálnych sluţieb poukazovali na nedostatočné sluţby v minulosti
a vynaloţenú „tvorivosť“, aby bolo moţné ţenám vôbec pomôcť.
„Pred 20-timi rokmi neexistovali bezpečné domy, útulky pre ţeny s deťmi. Ţeny nemali temer ţiadne
moţnosti vymaniť sa spod teroru.“
„Riešili sme to tým, ţe máme tu vlastne v rámci zariadenia aj také, ţe útulok to voláme, oficiálne je to
zaregistrované ako útulok, ale je to jedna izba, ktorá má svoje vlastné sociálne zariadenie. ... Takţe celé
prvé poschodie je zriadené ako zariadenie opatrovateľskej sluţby a dole v tom priestore máme jeden byt,
vlastne to je jednoizbový, jednobunky, jednogarzónka, ktorá je vlastne zaregistrovaná ako útulok
a pouţívali sme to ako takú sociálnu izbu, takú izbu prvej pomoci. Tak sme ju tam zobrali, zobrali sme ju
tam pozrieť, či... ona okamţite súhlasila, ţe ak by bolo moţné, ţe teda ona by sa presťahovala tam. Behom
pár dní sme zorganizovali prevoz toho nevyhnutného zariadenia, ktoré si mohla z toho bytu odviezť, sme
ju presťahovali do toho útulku, s tým, ţe teda manţel nevedel, kde je, čo je. Ona mu povedala, ţe
odchádza. Vlastne dokonca on vôbec ani nevedel, lebo on bol na liečení v tom čase, takţe ona vyuţila
vlastne tie tri týţdne. Behom tých troch týţdňov sme toto celé zrealizovali, ona sa presťahovala do toho
útulku, s tým, ţe po posúdení a uvoľnení miest sa dostala do zariadenia opatrovateľskej sluţby. A nakoľko
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je to pani ešte aktívna, príjem spĺňala, čo sa dôchodku týka, tak v tej dobe mesto (lokalita) odovzdávalo do
uţívania nájomné byty. A boli tam aj jednoizbové byty, tak...“
Negatívne skúsenosti starších ţien s nedostatočným či nekvalifikovaným prístupom inštitúcií neboli
identifikované. Aj samotné informátorky - poskytovateľky pomoci dokladajú určitú bezproblémovosť
a samozrejmosť v poskytnutí pomoci v rámci daných moţností.
„Akurát som sama zašla do tej manţelskej poradne, tam som im len vysvetlila, aká je situácia doma a ona
mi ihneď poradila, aby som dala hneď ţiadosť o rozvod. Nemáte uţ nad čím rozmýšľať, tam uţ nie je
ţiadne riešenie.“
„Nie, nestretla som sa, nemám ţiadne také nepríjemné skúsenosti s tou inštitúciou.“( Informátorka – ţena
zaţívajúce násilie v minulosti, o skúsenosti so súdom, alebo s úradníčkami a s úradníkmi).
„Áno, mali sme prípad, ţe došla staršia pani, ţe chcela by nahlásiť, ţe jej dcéru fyzicky týra jej priateľ.
Zhodou okolností tú rodinu poznám, hovorím, v (lokalite)kaţdý kaţdého pozná a keďţe som rodáčka, tak
jasné, ţe ich poznám... A došla jej mamička k nám, sme to teda začali riešiť, sme si pani aj predvolali,
dokonca to bola aj na polícii nahlásiť, lebo mala obavu o dcéru.“
Za jediný nedostatok v intervencií označili informátorky – poskytovateľky sociálnych sluţieb
nedostatočnú informovanosť ţien a spoločnosti o fenoméne násilia. Upozorňujú aj na paradox, ţe napriek
tomu, ţe súčasné technológie by teoreticky informovanosť mali uľahčovať, pre niektoré staršie ţeny to
nemusí byť riešením z dôvodu ich niţšej digitálnej gramotnosti, resp. neústretovosti

a zníţenej

úţitkovosti technológií voči starším ľuďom.
„Len tie ţeny, môj názor je, ţe nie je to dostatočné, ţe ešte nevedia celkom o tom, nie sú tak informované,
ako by to moţno vyţadovala tá situácia celospoločenská, nielen tej ţeny, ale proste do povedomia, aby sa
to dostalo všetkým.“(informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Uţ tá technika tak pokročila, ţe je moţnosť. Je len zase tá otázka, či vedia s tým narábať a do akej formy
majú prístup k tomu.“ (informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Nemám internet. (...) No brat má internet v (lokalite) a to on na to kašle.“
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Staršie ţeny so skúsenosťou násilia našli pomoc aj u svojich príbuzných či iných ako verejných či
štátnych sluţieb. Najbliţšia rodina alebo cirkev, ak stojí na strane ţeny, je jej oporou a rešpektuje jej
potreby a rozhodnutia môţe byť rovnako kvalitnou pomocou ako štátne či verejné inštitúcie.
„Mne veľmi pomohla moja rodina, a rodina môjho manţela, takisto moje deti a určite mi pomohlo aj to,
ţe som veriaca ţena. Viera mne veľmi pomohla, aj moja rodina. To bola pre mňa pomoc. Nemusela som
vyhľadať pomoc psychológa, skôr som hľadala pomoc u kňaza a v rodine.“

4.3 Ďalšie špecifiká násilia páchaného na starších ženách


Psychická manipulácia a nátlak
Staršie ţeny zaţívali násilie väčšinou zo strany intímneho partnera, zaznamenaný bol však aj

prípad ekonomického a fyzického násilia, ako aj psychickej manipulácie so ţenami – seniorkami zo strany
suseda alebo zo strany zaťa. Informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb - opísala prípady, kedy
ţeny boli sofistikovaným spôsobom pripravené o nehnuteľný majetok (dom, pozemok) práve v dôsledku
zneuţitia ich dôverčivosti, často v súvislosti s vyšším vekom.
„No ale on vlastne psychicky... psychicky tú starú pani zničil. Lebo tým, ţe on jej stále sľuboval, my sme
tam prišli v zime na šetrenie, ona nechcela pani ani opatrovateľku, ani nič. Nemala ani príjem, ale ona
nechcela. Nechcela nikoho, ţe však on sa o ňu postará. Ona stále, ţe však on mi sľúbil, on sa o mňa
postará a toto. My sme tam prišli v zime na šetrenie, tam bol pokazený kotol. Ja som pánovi volala,
hovorím, prosím vás pekne, však vonku je mínu 15, pani tam zmrzne vnútri v tom dome. No ţe však si to
mala dať opraviť! Hovorím mu, ţe však vy ste jej ale sľúbil, ţe jej to opravíte. Veď máte celý jej pozemok
za smiešnu sumu. Keď som videla tú kúpno-predajnú zmluvu, tak s prepáčením mi došlo zle, ako dokáţe
byť človek takýto, ţe toto dokáţe urobiť druhému človeku. Dobre, keď uţ to od nej za takú smiešnu sumu
kúpil, tak sa mal nejak o ňu postarať. Aţ to teda došlo do takého štádia, ţe pani nemala vodu, sa jej
pokazil vodovod, pani nemala kúrenie a pani za svet nechcela z toho domu ísť. My sme ju chceli zobrať, ţe
ju dáme do zariadenia. Nie, lebo on jej sľúbil, ţe sa o ňu postará a ona bude čakať, aţ sa o ňu postará.“
(informátorka – poskytovateľka sociálnych sluţieb)
„Mali sme prípad, kedy vlastne bezdetná pani ovdovela, odpredala časť pozemku pánovi, ktorý je dosť
veľký podnikateľ v (lokalite) a v okolí a on od nej odkupoval stále viac a viac toho pozemku, aţ jej vlastne
odkúpil všetko aţ po ten jej dom. Lebo to bola vlastne ulica a na konci tých pozemkov z druhej strany sa
otvorila druhá ulica. Takţe ona odpredala tamtú polku tej parcely a on si tam postavil dom. Ale on stále
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chodil a stále jej hovoril, ako on sa bude o ňu starať a ako on aj hrob dá urobiť manţelovi a všetko. Do
dnešného dňa... uţ aj pani zomrela a do dnešného dňa ani ten hrob nie je urobený.“


Ekonomické zneuţívanie
Staršie ţeny, ktoré sú poberateľkami starobného dôchodku a iných sociálnych príspevkov môţu byť

často zneuţívané na „dofinancovávanie“ svojich príbuzných, resp. odovzdávajú časť svojho príjmu
z dôvodu udrţania si rodinných väzieb a priazne rodiny, resp. z obavy o stratu ich priazne. Dobrovoľnosť
odovzdávania časti príjmu tu môţe byť však otázna. Ţeny v zariadení sociálnych sluţieb sa môţu cítiť
vydierateľné a teda povinné odovzdať časť svojho príjmu príbuzným uţ len z dôvodu, aby ich prišli
navštíviť. Podobným praktikám zneuţívania za ekonomickým účelom môţu byť vystavené aj ţeny na
dôchodku ţijúce v spoločnej domácnosti so svojimi deťmi či vnúčatami, pričom ich zaslúţený starobný
dôchodok saturuje nízky alebo ţiadny príjem ostatných členov rodiny. Informátorka – poskytovateľka
sociálnych sluţieb - pokračovala v špecifikovaní zlého zaobchádzania s niektorými staršími ţenami.
„A keď ešte k tomu ekonomickému násiliu sa vrátime, tu (lokalita) sa platí menšia úhrada, takţe tým
seniorom zostane z toho dôchodku niečo a to mi hovorili, aj pani riaditeľka keď tam robila ešte, ţe
niektorí tí rodinní príslušníci vyslovene došli len v čase toho dôchodku a to uţ došli tie babinky a hovoria,
no koľko tu mám tých peňazí? No však toľko a toľko. No tak mi to dajte. A na čo? Čo potrebujete? Však
dôjde dcéra alebo dôjde syn... vyslovene ţe došli s tým. U nás to tak nie je, lebo u nás musia ešte veľa aj
deti doplácať. Alebo keď im to vychádza, tak im to vychádza tak na hrane. S tým, ţe teda máme nastavenú
nejakú tú 50 eurovú rezervu na nejaké tie plienky alebo na nejaké lieky alebo keby ten senior, lebo však
my im dávame aj sladké, aj ovocie aj všetko, lebo máme aj olovranty, aj desiate, ale niekedy ten senior má
chuť na niečo také svoje špecifické, tak aby nemal ten pocit, ţe teda nemám tam ani korunu. Však sama si
neviem predstaviť, ţe by som bola niekde zavretá a ţe nemám ani len na to, aby mi mohli ísť kúpiť
minerálku. Však to je zlé. Ale určite to ekonomické násilie je také najrozšírenejšie medzi tými seniormi.
Lebo aj keď ţijú v tých spoločných domácnostiach, tak ťahá tú domácnosť ten dôchodca z toho svojho
dôchodku, lebo mladí nerobia, lebo však načo by robili, nie? Keď babka dostane dôchodok.“
Ekonomické zneuţívanie môţe byť spojené s manipuláciou a emocionálnym nátlakom a vydieraním zo
strany najbliţšej rodiny. Sociálne dávky či príspevky, ktoré poberajú staršie ţeny, môţu byť jediným
stálym a pravidelným príjmom širšej rodiny. V tomto zmysle ide potom o určitý druh zneuţívania aj
sociálneho systému, ktorý neplní ten účel, na ktorý bol určený. V prípade starobného dôchodku je to
zabezpečenie príjmu poistenkyne – ţeny v starobe.
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5. Zhrnutie a aplikácia zistení pre skvalitnenie špecializovanej podpory
a ochrany
Predkladaná výskumná štúdia je zameraná na skúsenosti a reflexiu starších ţien s násilím, ako
osobitnej skupiny ohrozených ţien, ktoré si vyţadujú osobitné postupy a opatrenia na ich podporu
a ochranu pred násilím. Staršie ţeny boli operacionalizované ako ţeny 50 a viac ročné. Relatívne nízka
hranica vymedzenia starších ţien bola zvolená z dôvodu štrukturálnych obmedzení, ktorým uţ v tomto
veku mnohé ţeny čelia a ktoré v nemalej miere zvyšujú ich zraniteľnosť. Takýmto štrukturálnymi
obmedzeniami môţe byť niţšia zamestnateľnosť na platenom trhu práce, zodpovednosť za starostlivosť a
opatrovanie závislých členov rodiny, napr. rodičov či manţela, zhoršený zdravotný stav či invalidita
ţeny a pod.
Pripomíname, ţe hlavný cieľom predkladanej výskumnej štúdie bolo formulovať návrhy na
skvalitnenie sluţieb pomoci starším ţenám zaţívajúcim násilie s cieľom podporiť proces ich sociálnej
inklúzie. Parciálnymi cieľmi potom bolo:
a) identifikovať osobitosti preţitého násilia u starších ţien a ich rodín;
b) identifikovať faktory a dôsledky viacnásobného znevýhodnenia (rod/pohlavie, etnicita, rodinný
status, vek, marginalizované prostredie a iné);
c) identifikovať vyhľadanú a poskytnutú sluţbu pomoci;
d) identifikovať osobitné potreby starších ţien ohrozených násilím v oblasti sluţieb pomoci.
V nasledujúce časti zhrnieme zistenia z analýzy kvalitatívnych dát

do deduktívnych záverov pre

naplnenie parciálnych cieľov a navrhneme aplikovanie zistení do metodiky poskytovania pomoci starším
ţenám, alebo pre skvalitnenie podpory a ochrany starších ţien pred násilím ako takých.

5.1. Osobitosti prežitého násilia u starších žien a ich rodín
Analýzou dát boli identifikované dve hlavné modality násilia na starších ţenách vzhľadom na vzťah
k násilnému muţovi, resp. k násilnej osobe.


Prvou modalitou je násilie zo strany partnera, pričom mohlo ísť o násilie, ktoré začalo
v mladšom veku ţeny a pretrvalo aţ do jej vyššieho veku, alebo o násilie vo vzťahu, ktorý začal
aţ vo vyššom veku ţeny ( po 50. roku jej ţivota). V prípade partnerského násilia so začiatkom
pred vekovou hranicou 50 rokov nadobúda násilný vzťah podobné znaky ako zaţívajú mladšie
ţeny, t. j. s výraznou ekonomickou závislosťou a prítomnosťou neplnoletých detí v rodine.
Partnerské násilie so začiatkom

vo vyššom veku uţ nemusí byť zaťaţené ekonomickou

závislosťou ţeny od násilného muţa, vykazuje však všetky ostatné formy násilia ako akýkoľvek
46

iný partnerský násilný vzťah, v ktorom sa násilný muţ snaţí udrţiavať ţenu pod kontrolou
a v nerovnom postavení.


Druhou modalitou je násilie zo strany inej blízkej osoby okrem partnera ( napr. syna, vnuka)
alebo inej známej osoby ( napr. suseda). V prípade druhej modality je predmetom záujmu
násilnej osoby zväčša majetok či príjem staršej ţeny, alebo

zámerné zavádzanie

a dezinformovanie staršej ţeny s výrazným emocionálnym zneuţívaním.
Identifikované modality násilia na starších ţenách neznamená, ţe staršie ţeny nemôţu byť vystavené aj
iným modalitám násilia vzhľadom na vzťah k násilnej osobe a hlavné charakteristiky. Zistenia len
poukazujú na moţné varianty, ktorý by mali byť zohľadnené v skríningových otázkach pri
proaktívnom vyhľadávaní starších ţien, ktoré môţu zaţívať násilie.
Z analýzy rozhovorov sa dozvedáme o ďalších osobitostiach násilia na starších ţenách:


v rámci zrealizovaných rozhovorov viaceré výpovede dosvedčili preferenciu neohlasovania
existujúceho násilia, a to z dôvodov ako je ekonomická závislosť, snaha o udrţanie rodinných
väzieb, z dôvodu pocitov hanby a bezvýchodiskovosti, ľahostajnosti okolia resp. strachu z reakcie
násilníka; ide teda o kombináciu vnútorných aj vonkajších bariér (Newman – Seff – Beaulaurier Palmer, 2013), ktoré sa vzájomne môţu kombinovať a môţu mať kumulatívny účinok



násilie na starších ţenách je charakteristické, podobne ako na mladších ţenách, ekonomickým
násilím v kombinácií

s excesívnou kontrolou, nátlakom a vydieraním, často v spojení

s obmedzovaním snáh o ekonomickú nezávislosť ţeny ( napr. snahou doplnenie vzdelania,
nájdenia si lepšie platenej práce)


ekonomická závislosť od partnera je potom dôsledkom násilia a aj jedným z faktorov, prečo
staršie ţeny nevyhľadali pomoc skôr, alebo prečo zotrvávajú v násilnom vzťahu



v súbehu s rurálnym prostredím a s lokalitami s niţšou mierou pracovných príleţitostí potom
vzniká situácia zacyklenia, keď ţena zostáva ekonomický závislá na partnerovi a táto závislosť
jej bráni k ohláseniu násilia a vyhľadať pomoc



staršie ţeny spätne reflektujú, ţe násilie neohlásili aj kvôli rodinným väzbám ( napr. deťom),
napriek tomu, ţe širšia rodina ich povzbudzovala k riešeniu násilnej situácie; na druhej strane
boli aj prípady, ţe pri excesívnej kontrole, pocitom hanby ţena zakrývala násilie aj pred rodinou
a susedmi



sociálne väzby môţu mať ambivalentnú funkciu - na jednej strane môţu byť prekáţkou
razantnejšieho riešenia násilného partnerského vzťahu ( napr. pocity hanby v lokalite, kde ţenu
všetci poznajú), na druhej strane však širšie sociálne väzby môţu napomôcť získať viac
informácií a podpory;
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mestské prostredie sa pre tvorbu širších sociálnych väzieb javí ako menej priaznivé,
v dôsledku vyššej anonymity, nestálosti väzieb

a vyšším pracovným zaneprázdnením ľudí

v okolí ţeny


neohlásenie násilia bolo sýtené aj neistotou ţien, či polícia dokáţe poskytnúť adekvátnu ochranu
ţenám a ich deťom



staršie ţeny si môţu vekom viac uvedomovať svoje potreby a doplniť si napr. vzdelanie, nájsť
si lepšiu prácu a pod. Sebarealizácia ţien a napĺňanie ich potrieb môţe u násilného partnera
vyvolať snahu o obmedzovanie ţien, snahy o izoláciu, s cieľom získať kontrolu nad ţenou



staršie ţeny spätne reflektujú nadobúdanie sebavedomia, uvedomovania si svojej hodnoty
a snahy realizovať sa; tieto snahy môţu/mohli byť spúšťačom násilia zo strany partnera alebo
katalyzátorom opätovného násilia



staršie ţeny zaţívajú násilie aj po rozchode s manţelom/partnerom, čo reflektujú ako „príbeh bez
konca“ s pretrvávajúcou traumou a inými záťaţovými situáciami



nevera násilného partnera môţe byť súčasťou násilného správania voči

ţene a manifestáciou

dominancie partnera v rodovo nerovnom vzťahu


staršie ţeny reflektujú proces vlastného uvedomovania sa a posilňovania, ktorý môţe viesť
ku zmene pozície v nerovnom vzťahu a preţívaného násilného správania zo strany partnera katalyzátorom uvedomovania si vlastnej hodnoty môţe byť kľúčová udalosť, napr. úraz ţeny,
alebo uvedomenie si dopadu násilného muţa na deti ( napr. dcéry)



proces nadobúdania kontroly nad vlastným ţivotom ( ak nastal) je vnímaný výlučne na
individuálnej úrovni ( ako prekonávanie seba samej) – komunitné a širšie spoločenské faktory
posilnenia nie sú staršími ţenami reflektované



voči iným ţenám so skúsenosťou s násilím potom staršie ţeny očakávajú rovnako samostatné
prekonanie prekáţok na individuálnej úrovni ( „všetko je na ţenách, ako začnú riešiť vzťah“)



vyšší vek ţien

môţe byť

spojený s chorobou alebo invaliditou ţeny, čo prináša ďalšie

obmedzenia pri vyhľadávaní adekvátnej pomoci ( napr. bezbariérovosť)


s vyšším vekom
informácií;

ţien sa môţu spájať aj osobitné spôsoby poskytovania a dostupnosť

internet a iné technológie nemusia byť pre staršie ţeny vhodným riešením aj

vzhľadom na to, ţe technológie nie sú uspôsobené pre potreby starších ţien, resp. starších ľudí
ako takých ( napr. jednoduchosť pouţitia, osobitné funkcionality zohľadňujúce napr. zhoršený
zrak a pod.)


osobitnými prípadmi násilia na starších ţenách sú potom majetkové a iné ekonomické podvody
spojené s nátlakom a manipuláciou, zneuţívajúc dôverčivosť starších ţien a nedostatočný
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prístup k informáciám a sluţbám, ktoré by vedeli

staršie ţeny pred takýmito podvodmi

varovať/uchrániť


osobitnou kategóriou ekonomického zneuţívania starších ţien je potom aj ich „dotovanie“
členov širšej rodiny so ţiadnym alebo veľmi nízkym príjmom; pravidelné odovzdávanie časti
starobného dôchodku mladšej generácií je potom zmenou účelu starobného dôchodku, ktorý
má byť zabezpečením príjmu staršej ţeny v starobe; pritom odovzdávanie starobného dôchodku
alebo inej sociálnej dávky staršej ţeny mladším členom rodiny môţe ţena vnímať ako
„podmienku“ udrţania si rodinných väzieb.

5.2. Faktory a dôsledky viacnásobného znevýhodnenia starších žien
Z predchádzajúcich zistení je moţné načrtnúť teoretickú schému vzťahových determinantov
viacnásobného znevýhodnenia starších ţien, ktoré zaţívajú násilie. Na staršie ţeny sa môţu vzťahovať
situácie zhoršených ekonomických podmienok v dôsledku ťaţšej zamestnateľnosti či

ekonomickej

závislosti od násilného partnera, podporené ešte nedostatočnou informačnou infraštruktúrou a sieťou
bezpečných a špecializovaných sluţieb.

V súbehu s prípadným zdravotným postihnutím či rurálnym

prostredím vrátane geografickej izolovanosti môţe ţena byť vystavená pocitom hanby a obavám
z narušenia rodinných väzieb, vyplývajúcich z mýtov a sekundárnej viktimizácie. Neohlásenie násilie
a prípadné zaţívanie násilia uţ starších ţien je potom synergickým efektom všetkých predchádzajúcich
aspektov.

Infraštruktúrne obmedzenia
Zníţená dostupnosť
sluţieb,
informovanosť

Zhoršené ekonomické a sociálne
podmienky (zamestnateľnosť,
ekonomická závislosť, strata
bývania)

Staršia ţena
Neohlásenie násilia, rodinné
väzby, hanba, izolovanosť,
zastrašovanie

Viacnásobné znevýhodnenie
(vek, zdravotné postihnutie,
nízke vzdelanie, depresie,
rurálne prostredie)

Geografická
izolovanosť

Obr. 1: Vzťahové determinanty viacnásobného znevýhodnenia starších ţien zaţívajúcich násilie
Zdroj: vlastné spracovanie
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5.3. Vyhľadané a poskytnuté služby pomoci
Analýzou

rozhovorov so staršími ţenami, ktoré mali skúsenosť s násilím alebo priamo

s poskytovateľkami sociálnych sluţieb bolo zistené, ţe

pomerne veľká časť ţien

so skúsenosťou

s násilím ţiadnu pomoc nevyhľadala. Negatívom je, ţe samotné informátorky z radov poskytovateliek
sociálnych sluţieb alebo s okolia ţeny o preţívanom násilí vedelo, ale očakávali, ţe ţena sama vyhľadá
pomoc – ohlási prípad. Proaktívne vyhľadávanie ţien zo strany pomáhajúcich profesií nebolo
zaznamenané. Od ţien, ktoré pomoc vyhľadali, alebo od ţien, ktoré pomoc poskytli, bolo zistené:


situácie ohlásenia násilia a hľadania riešení v kontexte sluţieb pomoci mali v skúmanej vzorke
starších ţien špecifický charakter, keďţe išlo o malé mesto a ţeny hľadajúce pomoc do istej miery
osobne poznali aj poskytovateľky týchto sluţieb



informátorky – poskytovateľky sociálnych sluţieb

poukazovali na

nedostatočné sluţby

v minulosti a vynaloţenú „tvorivosť“ pri hľadaní vhodnej pomoci


staršie ţeny so skúsenosťou násilie v minulosti
s nedostatočným či nekvalifikovaným prístupom

nereflektovali negatívne skúsenosti

inštitúcií;

aj samotné

informátorky

-

poskytovateľky pomoci dokladajú určitú bezproblémovosť a samozrejmosť v poskytnutí pomoci
v rámci daných moţností


pri finančnej sebestačnosti ţeny ohrozené násilím môţu aktívne samé vyhľadať sluţby pomoci



vzhľadom na moţné zdravotné obmedzenia a moţný zhoršený stav starších ţien sú na sociálne
zariadenia

a poskytovanú pomoc kladené osobitné poţiadavky, napr. bezbariérovosť,

komunikácia pre nepočujúce ţeny a pod.


nenapĺňanie osobitných potrieb starších ţien, napríklad poskytnutie ochrany a bezpečia v jej
stálom bydlisku so širším rodinným zázemím alebo včasná intervencia môţe mať pre staršie ţeny
fatálne dôsledky



staršie ţeny so skúsenosťou násilia spomínali, ţe našli pomoc aj u svojich príbuzných či iných
ako verejných či štátnych sluţieb; najbliţšia rodina alebo cirkev, ak stojí na strane ţeny, je jej
oporou a rešpektuje potreby a rozhodnutia ţeny, môţe byť rovnako kvalitnou pomocou ako
štátne či verejné inštitúcie



v prípade dostatočnej podpory zo strany rodiny, ţeny zaţívajúce násilie nie vţdy vyhľadávajú aj
iné formy pomoci



za jediný nedostatok v intervencií označili informátorky – poskytovateľky sociálnych sluţieb
nedostatočnú informovanosť ţien a celej spoločnosti o fenoméne násilia
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identifikované boli aj obmedzenia dostupnosti informácií cez beţné komunikačné kanály, napr.
internet či iné technológie, ktoré pre staršie ţeny nemusia byť dostupné a vyuţiteľné

5.4. Osobitné potreby starších žien so skúsenosťou s násilím v oblasti služieb pomoci
Nasledujúci zoznam potrieb starších ţien so skúsenosťou s násilím alebo reflexia starších ţien o tom,
čo ţeny so skúsenosťou s násilím potrebujú nemusí byť bezpodmienečne typický iba pre staršie ţeny
a určite nie je vyčerpávajúci. Zoznam

indikuje potreby vo vzťahu k sluţbám pomoci, ktoré boli

vydedukované z analýzy rozhovorov:


opakovane artikulovaný faktor ekonomickej závislosti na násilnom partnerovi indikuje výraznú
potrebu podporovať alebo zabezpečiť samostatný a dostatočný príjem ţien; odporúčame
posilňovanie ţien smerom v ich

ekonomickej nezávislosti, mať vlastné bankové účty, mať

zabezpečené a zmluvami ošetrene majetkové pomery a poskytovať ţene všetky informácie o jej
právnych nárokoch na uţívanie spoločného alebo výlučne jej majetku


pre rozhodovanie ţien oznámiť násilie alebo vyhľadať inú pomoc je rozhodujúce mať základné
finančné zabezpečenie aspoň na preklenovacie obdobie, spojené napríklad aj s bezplatnosťou
sluţieb ( „odpustením poplatkov“); pri ekonomickom násilí a excesívnej kontrole ţien môţe byť
obdobie, keď ţena nemá ţiadny príjem, aby mohla zabezpečiť základné potreby pre seba a svoje
deti ( napr. zaplatenie nájmu)



ţeny majú obavy zo zintenzívnenia násilia v prípade odhalenia problému a násilníka na
verejnosti, preto je nevyhnutné, aby boli v predstihu urobené všetky nevyhnutné opatrenia na
zaistenie bezpečia ţien a prípadne aj ich príbuzných; vhodný je kvalifikovaný odhad bezpečia
a správne vyhodnotenie situácie



vo vzťahu k sociálnym väzbám či uţ k deťom alebo širšej rodine je dôleţité, aby nebolo pre ţeny
prekáţkou ohlásiť násilie alebo vyhľadať pomoc; z toho vyplýva komunikovať jednoznačné
stanovisko, ţe muţ násilný voči matke jeho detí, nemôţe byť dobrý otcom a za násilie je
zodpovedný ten, kto ho pácha - hanbu a zodpovednosť za prípadný rozpad manţelstva teda
nesie muţ, ktorý sa násilne správa



zodpovednosť za udrţanie rodinných väzieb nemôţe byť na iba ţene a iba preto ţe je ţena
a z dôvodu rodových očakávaní voči ţenám ako primárnym opatrovateľkám a udrţiavateľkám
„tepla rodinného krbu“; takáto zodpovednosť je neprimeraná najmä za situácie, ţe druhý rodič
a manţel/partner systematicky pracuje na deštrukcii rodinných väzieb úmyselným násilným
správaním
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na druhej strane, sociálne väzby, hoci aj v širšej rodine, sú pre ţeny v násilnom vzťahu dôleţité
pre prekonanie izolácie a obmedzení, ktoré v násilnom vzťahu môţu zaţívať; vťahovanie ţien do
širšej komunity, podpora ich začleňovania do podporných skupín, udrţiavanie osobného
kontaktu so ţenou pri zohľadnení jej bezpečia je kľúčové pre jej posilnenie



z analýzy rozhovorov so staršími ţenami, ktoré však uţ nezaţívali priamo násilie, vyplynulo, ţe
sú schopné veľmi jasne identifikovať svoje potreby, svoju hodnotu a napĺňať aktívne svoje
plány, napr. na

finančné osamostatnenie;

v tomto smere treba

staršie ţeny aj naďalej

podporovať, poskytovať im čo najviac informácií a príleţitostí, aby svoje plány vedeli aj
realizovať; treba však zdôrazniť, ţe môţe existovať významná skupina starších ţien, ktorá
vzhľadom na aktuálne preţívanie násilného vzťahu nemusí byť natoľko posilnená, aby vedela
identifikovať svoje potreby v dôsledku systematického potláčania ich osobnosti


vyšší vek ţien môţe byť spojený so zhoršeným zdravotným stavom, zhoršenou mobilitou,
prípadne s konkrétnym zdravotným postihnutím ( napr. nedoslýchavosťou);

vzhľadom na

poskytovanú pomoc je preto nevyhnutné tieto obmedzenia vopred u konkrétnej ţeny vţdy
identifikovať a operatívne zariadiť/reagovať na jej potreby; zdravotné postihnutie by nemalo byť
dôvodom na neposkytnutie pomoci; práve naopak, zdravotné postihnutie staršej ţeny by malo
byť ukazovateľom, ţe viacnásobné znevýhodnenie môţe byť dôvodom na vyššie riziko násilia
a takéto ţeny by sa mali zaradiť automaticky do proaktívnej vyhľadávacej činnosti


staršie ţeny

môţu potrebovať osobitný prístup k informáciám o násilí na ţenách

a poskytovanej pomoci, zohľadňujúci ich moţnú niţšiu mieru vyuţívania nových technológií;
jedným z riešení je urobiť nové technológie viac prístupné starším ţenám napr. úpravou svojich
funkcionalít a ergonómiou, jednoduchosťou, zrozumiteľným jazykom a pod. a/alebo vyuţívať
informačné kanály, ktoré sú pre staršie ţeny prístupnejšie, napr. tlačoviny, inzeráty v printových
novinách, bezplatné telefonické linky a pod.


vzhľadom na majetkové podvody spojené s manipuláciou a nátlakom staršie ţeny potrebujú
dostať presné a úplné informácie o svojich

vlastníckych nárokoch,

bezplatné právne

poradenstvo a právnu pomoc, ktorá by ich vedela uchrániť napr. od podpisovania pre nich
nevýhodných zmlúv a pomohla im doţadovať sa svojich zákonných nárokov;


súčasťou posilnenia starších ţien je aj poskytnutie informácií, ţe v ţiadnom prípade nie sú
povinné odovzdávať časť svojho starobného dôchodku rodinným príslušníkom, obzvlášť ako
„výmenu“ za ich návštevu alebo priazeň



niektoré staršie ţeny môţu mať potrebu zostať vo svojom bydlisku z dôvodu väčšej istoty
alebo širšieho rodinného zázemia; v takýchto prípadoch

( a nielen v takýchto) by mal

spoločnú domácnosť opustiť násilný muţ a urobiť by sa mali také opatrenia, aby ţena bola vo
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svojom dome skutočne v bezpečí; to si vyţaduje kvalifikovaný a opakovaný odhad bezpečia, ako
aj iné bezpečnostné opatrenia ( napr. informovať ţenu, kde sa nachádza jej manţel, či bol
prepustený z väzby a pod.)


staršie ţeny okrem verejných a štátnych sluţieb, môţu potrebovať aj podporu zo strany svojej
rodiny či cirkvi; preto je dôleţité, aby aj najbliţší príbuzní a duchovní poskytli ţene posilnenie,
stáli na jej strane a nevystavovali ju sekundárnej viktimizácii, neprenášali zodpovednosť za
ukončenie násilia na ţenu a nevystavovali mýtom viaţucim sa na násilie páchané na ţenách



napriek tomu, ţe výskumom neboli identifikované väčšie nedostatky v poskytovaní sociálnych
sluţieb v minulosti, bolo však zistené určité „tvorivé improvizovanie“ v rámci vtedajších
moţností, aby sa potreby ţien zaţívajúcich násilie mohli naplniť ( napr. prípad núdzového
ubytovania ţeny v izbe prvej pomoci v budove útulku); riešením nie je improvizácia, ale
poskytnutie špecializovaných sluţieb, napr. v podobe dostatočného počtu miest v bezpečných
ţenských domoch

5.5. Odporúčania pre metodiku poskytovania pomoci starším ženám na základe zistení
Viaceré aspekty a postupy pri poskytovaní sociálnych sluţieb pre staršie ţeny so skúsenosťou
s násilím boli naznačené a moţno ich indikovať z predchádzajúcich podkapitol, najmä z identifikovaných
potrieb starších ţien. Z analýzy rozhovorov moţno formulovať aj nasledovné odporúčania:
Vzhľadom na moţnú izolovanosť,

moţnú niţšiu mobilitu či

iné kombinácie viacnásobného

znevýhodnenia starších ţien odporúčame zaradiť v čo najväčšej miere a pri akomkoľvek styku,
návšteve či kontakte so staršími ţenami skríningové postupy, samozrejme so zabezpečením dôvernosti
a bezpečia pre ţeny. Odporúčajú sa priame otázke typu: „Cítite sa doma bezpečne? Neubliţuje vám
niekto?“ a pod. Pri formulácií otázok je moţné zohľadniť aj identifikované modality násilia na starších
ţenách.
Pri poskytovaní pomoci starším ţenám, ktoré majú skúsenosť s násilím, najmä s excesívnou kontrolou,
poniţovaním a obmedzovaním, poskytnúť v špecializovaných sluţbách korektívnu skúsenosť, teda
napr. posilnenie ţeny v jej opätovnom získaní kontroly nad jej ţivotom, dôkladne identifikovať jej potreby
a predstavy, ako by chcela postupovať, reálnu podporu jej ekonomickej nezávislosti ( podmienkou je
potom napr. bezplatnosť sluţieb, vrátane právnej pomoci, neplatenie poplatkov).
Medzi posilnenie

staršej ţeny so skúsenosťou s násilím potom patrí komunikácia jednoznačného

stanoviska o tom, ţe za násilie je zodpovedný ten kto ho pácha, hanba a pocit spoluzavinenia u ţeny nie
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je namieste; zasadiť skúsenosti ţien s násilím do kognitívneho rámca nerovného vzťahu, kde násilné
správanie muţa, kontrola, obmedzovanie a zastrašovanie ţeny sú manifestáciou moci a snahou udrţania
ţeny a detí v nerovnej pozícií.
Napriek tomu, ţe staršie ţeny, ktoré uţ násilie nezaţívajú, môţu mať oprávnený pocit, ţe sa z násilného
vzťahu vymanili vďaka vlastným zásluhám a snahám ( na individuálnej úrovni), odporúčame odkrývať
starším ţenám aj ďalšie faktory, ktoré mohli prispieť k ich posilneniu a to napríklad pomoc a podpora zo
strany blízkej rodiny či širšej komunity, systémom sluţieb, dostupnými informáciami o násilí páchanom
na ţenách, ako aj tlaku mimovládnych

a charitatívnych organizácií zlepšovať sluţby pre ţeny so

skúsenostnou s násilím ( komunitná a celospoločenská úroveň).
Staršie ţeny, ktorým sa podarilo opätovne získať kontrolu nad svojím ţivotom a budujú svoju nezávislosť
( od partnera aj od sociálneho systému), sebavedomie a vlastnú hodnotu, odporúčame zapojiť do systému
pomoci, napr. do podporných skupín pre staršie ( aj mladšie) ţeny, ako zdroj posilnenia a korektívnej
skúsenosti. Participácia starších ţien so skúsenosťou s násilím v minulosti môţe tak podporiť solidaritu
medzi ţenami a vzájomné zdieľanie skúseností.
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Záver
Násilie páchané na ţenách predstavuje globálny problém postihujúci všetky skupiny ţien bez
ohľadu na vek. Tak ako v prípade iných typov znevýhodnení, tak aj v prípade vyššieho veku má násilie
určité špecifiká prameniace z väčšej ekonomickej závislosti ţien na násilnom partnerovi alebo inej blízkej
osobe, príklonu k tradíciám a súvisiacej snahe udrţať rodinu jednotnú či z horšieho zdravotného stavu
v dôsledku vyššieho veku. Napriek tomu treba priznať, ţe práve staršie ţeny neboli do diskusie k riešeniu
problematiky násilia páchaného na ţenách významnejšie zapojené a kombinácii faktorov vek a rod vo
vzťahu k násiliu zo strany blízkej osoby sa doteraz venovalo len minimum opatrení a relevantného
výskumu.
Kritika dostupných sluţieb resp. nedostupnosti veku primeraných spôsobov informovania rovnako
poukazuje na fakt, ţe v rámci existujúcich typov reakcií nebol nastavený jeden osobitný typ, ktorý by
adekvátne zodpovedal špecifickým potrebám starších ţien ohrozených násilím. V rámci štúdie bolo teda
potrebné čerpať z dvoch teoretických báz, a to problematiky násilia na ţenách a problematiky zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi, v rámci ktorých ale zatiaľ nedošlo k potrebnému prieniku na poli
výskumu alebo opatrení.
Zo štúdia relevantnej literatúry a výskumu vyplynulo, ţe násilie páchané na starších ţenách
a starších ľuďoch vo všeobecnosti nepredstavuje častý predmet výskumu či súvisiaceho prijímania
efektívnych opatrení na elimináciu nepriaznivej situácie týchto osôb. Postavenie starších ľudí, najmä ţien,
je mnohokrát komplikované. V mnohých prípadoch ide o ľudí fyzicky slabých a odkázaných na pomoc
blízkych, rodiny, susedov, spolupracovníkov/spolupracovníčok, kolegov/kolegýň alebo rodiny. Tie čo uţ
nie sú aktívne zapojené do pracovného procesu môţu byť izolované od okolia. Existencia týrania
a zanedbávania ako formy násilia zo strany blízkej osoby je tak ukrytá pred verejnosťou. V tomto prípade
je najčastejším problémom príbuzenský, a teda citový vzťah k násilníkovi. Téma násilia na starších
ľuďoch patrí jednoznačne medzi tabuizované, a to aj vzhľadom na fakt, ţe často predstavuje vyvrcholenie
napätých rodinných situácií. Ohrozenými bývajú vo väčšine prípadov práve ţeny, ktoré sa často nedokáţu
násilníkovi postaviť a v mnohých prípadoch radšej na seba preberajú vinu za partnerovo násilné správanie,
ako aj za zlú výchovu, a to v prípade, ţe násilie prichádza zo strany dospelého dieťaťa.
Realizované rozhovory boli preto vedené s cieľom identifikovať najmä osobitosti preţitého násilia a
rizík ohrozenia násilím u starších ţien. Analyzované boli tieţ špecifické faktory a bariéry, ktoré takýmto
ţenám bránia v účinnom riešení problematiky resp. vo vyhľadaní pomoci či ohlásenia násilia. Následne
boli analyzované kľúčové momenty, v ktorých ţeny dokázali opustiť situáciu násilia, a ich následné
skúsenosti s vyhľadanými a poskytnutými sluţbami. V rámci záverov boli zadefinované aj osobitné
potreby starších ţien ohrozených násilím v oblasti sluţieb pomoci a súvisiace implikácie pre metodiku
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poskytovania špecializovaných sluţieb pomoci. Dôleţitými sú taktieţ implikácie pre existujúce bariéry
v prístupe k informáciám a sluţbám pomoci s ohľadom na vek napr. zvyšovanie povedomia a šírenia
osvety pri identifikáciu násilia ako trestného činu, tieţ zvyšovanie povedomia ohľadom sluţieb pomoci
v rámci krajov a diseminácia informačných materiálov (vo veku primeranej podobe) v relevantných
inštitúciách, úradoch, počínajúc obecnými úradmi, tieţ u obvodných lekárov resp. u zamestnávateľov,
najmä takých, kde prevládajú pracovníčky – ţeny.
Na základe analýzy rozhovor, ale aj dostupnej odbornej literatúry dopĺňame odporúčania na
úrovni samosprávy alebo aj štátu:


vyčleniť pracovné miesta pre pomoc ţenám zaţívajúcim násilie – financovať vybraným
zamestnankyniam a zamestnancom príslušné vzdelávanie



posilniť súčasný systém informovanosti verejnosti o násilí, najmä o rodovo podmienenom
a podľa moţností aj osobitne na starších ţenách cez elektronické médiá (televízia, rozhlas a aj
súkromné stanice, internet...),vyuţiť informačné systémy obcí a miest cez ich regionálnu tlač,
rozhlas a pod.



uskutočniť informačné kampane, okrúhle stoly a diskusie cez sieť spolupracujúcich
dobrovoľníckych organizácií s regionálnym dopadom (podľa geografického členenia) s cieľom
informovať o formách pomoci pre staršie ţeny ( vyuţiť asociácie, výbory a komisie pre
seniorov, kluby pre seniorov a pod.)



zapojiť zdravotnícke zariadenia, sociálnu a zdravotné poisťovne do informačnej kampane o
ţenách zaţívajúcich násilie, upozorniť na osobitnosti starších ţien



zabezpečiť kampaň o sekundárnej viktimizácii ţien so skúsenosťou s násilím; zvýšiť citlivosť
verejnosti k problematike i voči samotným starším ţenám



zabezpečiť systematické a kontinuálne vzdelávanie všetkých zamestnankýň a zamestnancov
participujúcich organizácií na eliminácii dopadov a prevencii pred rodovo-podmieneným
násilím, upozorňovať na osobitosti preţívaného násilia staršími ţenami



zabezpečiť vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov na tému rodovo
podmieneného násilia so zameraním na seniorov a špecifiká ţien senioriek zaţívajúcich násilie;
vybaviť ich vedomosťami o moţnostiach pomoci a riešenia ich situácie.

Hlavným zámerom autoriek štúdie, okrem iného, bolo napomôcť zahájiť diskusiu k špecifikám
násilia páchaného na starších ţenách a poskytnúť dostatok relevantných argumentov a svedectiev, ktoré
napomôţu obhájiť adekvátnejší prístup k riešeniu problematiky násilia na starších ţenách.
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Prílohy

Príloha 1–Scenár rozhovoru so staršími ženami so skúsenosťou násilia

SCENÁR ROZHOVORU
so staršími ţenami v kontexte preţitého násilia

VŠEOBECNÉ POKYNY K ROZHOVORU




oboznámenie informátorky s účelom a priebehom rozhovoru
ubezpečenie o zachovaní anonymity
nahratie/podpísanie informovaného súhlasu

I. INDIVIDUÁLNA HISTÓRIA STARŠEJ ŢENY
Cieľom je „rozohriatie“ informátorky pre rozhovor, získanie kľúčových anamnestických údajov,
identifikácia relevantných tém výskumu a v neposlednom rade aj získanie informácií o rodine pôvodu,
ktoré môţu byť relevantné pre analýzu kontextu násilia (ak sa násilné správanie vyskytovalo aj v rodine
pôvodu, ak informátorky bola jeho svedkom v detstve, popr. ak bolo páchané aj na nej v detstve doma
alebo v školskom prostredí...).


Povedzte mi niečo o Vás, o Vašom ţivote – môţeme začať napríklad Vašim detstvom,
rodičmi, povedzte mi napríklad o rodine, v ktorej ste vyrastali.



Prezraďte mi, prosím, trochu viac o sebe v súčasnosti, ako o osobe vo vekovej kategórii xxxx rokov.
o

Ako vnímate svoj vek? Ako sa cítite? Ako beţne fungujete, ako vyzerá Váš beţný deň?
S čím (akými bariérami, problémami) sa beţne musíte vysporiadať? Prišli spolu s Vaším
vekom aj nejaké zdravotné komplikácie? Porozprávajte mi, prosím, aj o nich. Ako ich
zvládate?

o

Čo si vyţaduje Váš súčasný stav? (rehabilitácia, asistencia, návštevy lekárov, pouţívanie
zdravotných pomôcok a pod.)



Spomenuli

ste

aj

isté

bariéry

(fyzické,

sociálne),

ktoré

v súvislosti

s Vaším

vekom/zhoršujúcim sa zdravotným stavom musíte prekonávať. Ako vtedy reaguje Vaše
okolie, cudzí ľudia okolo Vás alebo Vaši najbliţší?
o

Ako si myslíte, ţe Vás ako staršiu osobu vníma Vaše okolie?

o

Popis súčasného ţivota vo vzťahu k veku a jeho špecifík.
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II. PREMOSŤUJÚCE OTÁZKY K ZAŢITÉMU/ZAŢÍVANÉMU NÁSILIU
Úvodné všeobecnejšie rozprávanie o sebe by malo plynule vyústiť do špecifickejšieho rozprávania
o zaţitom/zaţívanom násilí cez premosťujúce otázky.


Ako by ste v súčasnosti popísali vašu rodinu/domácnosť?
o

členovia, atmosféra, spôsob komunikácie, ako spolu vychádzate, ako máte rozdelené
povinnosti, kompetencie, kto je za čo zodpovedný, hospodárenie s financiami...

o

Je u vás doma všetko v poriadku? Čelí vaša rodina alebo vy osobne nejakým rodinným
ťaţkostiam? Zaţívate aj nepríjemné situácie? Aké? Porozprávajte mi o tom viac.

o

Máte pocit, ţe členovia vašej rodiny/váš partner/vaše deti a pod. berú ohľad na Váš vek?
Ako sa to prejavuje?

o

Stalo sa niekedy, ţe sa k vám niekto z vašej rodiny zachoval nepekne?

A) Ak naznačila nejaké násilné, agresívne, či inak patologické správanie zo strany rodinných
príslušníkov, tak:


Spomenuli ste, ţe... Ako to vnímate? Pociťujete to ako násilné konanie? Ako sa cítite vtedy,
keď sa to deje?

B) Ak v predošlom rozprávaní nenaznačila ţiadne násilné správanie od člena/členov rodiny, tak sa spýtať
priamejšie:


Boli ste niekedy svedkom takého správania vo vašej domácnosti/rodine zo strany niektorého
člena vašej rodiny (alebo zaţili ste na vlastnej koţi nejakú situáciu), pri ktorej ste sa cítili
nepríjemne/nepohodlne/ohrozene/poníţene/znepokojene? Povedzte mi o tej situácii. O čo
išlo? Ako presne sa správala tá druhá osoba? Ako to vnímate? Pociťujete to ako násilné
konanie? Ako sa cítite vtedy, keď sa to deje?

III.NÁSILIE – INDIVIDUÁLNA SKÚSENOSŤ
V nadväznosti na predošlé rozprávanie v časti II. pokračovať ďalšími hlavnými/pomocnými otázkami
zisťujúcimi okolnosti, kontext, príčiny, priebeh a následky vlastnej skúsenosti s násilným správaním.


O akú situáciu išlo? Povedzte mi o tom viac.
o

Ako sa to prejavovalo, ako sa to odohralo?
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o

Deje sa to pravidelne, často? Bolo viac takých situácií? Porozprávajte mi, prosím, aj
o tých. V akých ďalších súvislostiach ste zaţili násilie?

o


Ako ste sa vtedy cítili? Čo ste si vtedy mysleli?

Čo ste robili, ako ste reagovali? Ako ste sa snaţili chrániť?
o

Vyhľadali ste pomoc? Vedeli ste, na koho sa obrátiť? Koho ste kontaktovali? Čo ste mu
povedali? Ako to prebiehalo, čo sa dialo potom?

o

Čo povaţujete za najväčší problém pri vyhľadaní/vyuţití pomoci?

o

Riadili ste sa podľa rád, ktoré Vám boli poskytnuté?

o

Vie niekto z vašich blízkych o tejto situácii? Máte sa komu zdôveriť? Čo vám radia vaši
blízki? Čo si myslíte o ich radách?



Ako vyzerá Vaša súčasná situácia? Ako sa zmenil Vás ţivot od zaţitia násilného
správania/od vyuţitia pomoci?
o

Ak sa tieto situácie opakujú, čo si myslíte vy osobne, čo by Vám pomohlo, aby ste sa cítili
bezpečne?

o

Kam by ste sa dnes obrátili, keby sa násilná situácia zopakovala?

o

Poznáte nejaké iné formy pomoci, na koho sa obrátiť? Aké? Čo si o nich myslíte?
Uvaţovali ste tieţ o ich vyuţití?



Poznáte vo svojom okolí ţeny, ktoré si niečo podobné zaţili?
o

Ako si to vysvetľujete? (ich skúsenosť, príčiny, vôbec výskyt takýchto ţien vo vašom
okolí)

o

Ako reagovali oni na preţívané násilie? Čo nasledovalo potom?

o

Čo by ste im odporučili? Vedeli by ste im zo svojej skúsenosti niečo poradiť, odovzdať?

IV. NÁSILIE V KONTEXTE ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA


Ako si vysvetľujete to, ţe sa násilie stalo práve Vám?



Keď si spomeniete na situáciu, ktorú ste opísali (keď ste uvaţovali o poţiadaní o pomoc/keď
ste poţiadali o pomoc), pociťovali ste vtedy niečo ako komplikáciu? Niečo, čo pomoc pre vás
robí nedostupnejšou? Čo to bolo?



Ako vnímate preţité násilie ako staršia osoba?
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o

Myslíte si, ţe násilie, ktoré ste zaţili, môţe mať nejaký súvis s Vaším vekom? Prečo si to
myslíte? Cítite sa zraniteľnejšia? Máte pocit, ţe máte limitované moţnosti brániť sa proti
násilnému správaniu? Čo by vám pomohlo cítiť sa silnejšou/obranyschopnejšou?

V. ZÁVER ROZHOVORU
Ponechanie priestoru pre doplnenie, vyjadrenie vlastného názoru participantky či jej otázky týkajúce sa
výskumu a pod.


Dostali sme sa na koniec nášho rozhovoru. Vyslovili ste počas neho mnoţstvo vašich pocitov,
názorov, popísali ste svoje skúsenosti, poskytli ste nám veľa informácií z vášho osobného ţivota.
I keď to pre Vás iste nebolo ľahké, som rada, ţe ste o takej citlivej téme dokázali otvorene
hovoriť. Je ešte niečo, čo by ste radi k tejto téme chceli doplniť? Môţe to byť čokoľvek, čo
Vám napadne, o čom sme sa rozprávali, na čo ste zabudli a je to podľa vás dôleţité...

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O INFORMÁTORKE (súčasť protokolu/záznamového hárku):
Meno (pseudonym, s ktorým budeme pracovať v štúdii - zvolí si ho ţena sama):
Vek:
Bydlisko (iba obec):
Kontakt (mail, telefón):
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Príloha 2 – Charakteristiky informátoriek

Číslo
rozhovoru
Expertky

Pozícia

Miesto
pobytu

Terénna sociálna
Okres
pracovníčka + Ţena
Malacky
1.
reflektujúca násilie na
ţenách vo svojom
okolí
Bývalá riaditeľka
Okres –
krízového
centra,
Povaţská
2.
momentálne jeho
Bystrica
zamestnankyňa
Zamestnankyňa
Okres
občianskeho zdruţenia Trenčín
3.
zameraného na pomoc
ţenám zaţívajúcim
násilie
Pasportizácia informátoriek so skúsenosťou násilia:
Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

okres Dolný
Kubín

Ţena reflektujúca
násilie na ţenách vo
svojom okolí

okres Dolný
Kubín

Ţena reflektujúca

okres Dolný

1.

2.

3.

Opis informátorky

Ţena s pracovnými skúsenosťami terénnej
sociálnej pracovníčky, so skúsenosťami
s prácou oblasti práce s osobami zaţívajúcimi
násilie, fokusovaná tieţ na oblasť sociálnej
pomoci pre seniorov.
Zamestnankyňa
krízového
centra
s
dlhoročnými skúsenosťami pomoci ţenám
zaţívajúcim násilie.
Zamestnankyňa občianskeho zdruţenia s
dlhoročnými skúsenosťami pomoci ţenám
zaţívajúcim násilie.

63 rokov, informátorka preţila celý ţivot na
vidieku, v obci s rozptýleným osídlením.
Narodila sa a do svojho vydaja ţila mimo
centra obce, v osade – tzv. doline. Pochádza
z rodiny,
v ktorej
sa
rodičia
ţivili
poľnohospodárstvom. Má troch súrodencov, 2
sestry a 1 brata. S manţelom mala tri deti,
všetky sú dospelého veku, ţijú samostatne.
Posledné 4 roky je vdova.
Informátorka 72 celý ţivot vyrástla v obci,
v ktorej ţije. Je vdova, má 2 deti – dospelú
dcéru a dospelého syna; obidve deti majú svoje
rodiny. SŠ vzdelanie, pracovala celý ţivot ako
technologička vo fabrike. Aktívna v miestnej
spolkovej činnosti ţien (Jednota dôchodcov,
Zväz ţien). Stretnutie s informátorkou bolo
náhodné, avšak po vysvetlení okolností
výskumníckeho pobytu sa dobrovoľne podujala
na rozhovor. Násilie nezaţila, v rozhovore ho
kriticky reflektovala.
Informátorka 76 rokov, od svojej dospelosti
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násilie na ţenách vo
svojom okolí

Kubín

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

okres
Vranov nad
Topľou

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

okres
Vranov nad
Topľou

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres
Trenčín

4.

5.

6.

ţila v obci, v ktorej bol realizovaný zber dát.
Povolaním Učiteľka základnej školy (2. stupeň,
dejepis, slovenský jazyk, ruský jazyk). Bývala
v bytovom dome, v 3-izbovom byte. Má dve
dospelé deti. Stretnutie s informátorkou bolo
náhodné. Násilie zo strany partnera počas
svojho ţivota nezaţila, v miestnom kontexte ho
reflektovala.
63 rokov, na starobnom dôchodku, vzdelanie
základné. Informátorka je vdovou, má vlastný
rodinný dom, deti sú dospelé, býva sama. Celý
ţivot preţila na vidieku, v obci s rozptýleným
osídlením.
V súčasnosti ţije vo svojom rodinnom dome.
Asi 5 rokov zaţívala psychické a sociálne
násilie zo strany partnera. Dôvodom bola
partnerova ţiarlivosť, ktorá sa prejavila po
poţití alkoholu. Situácia sa vyriešila, keď
partner odišiel za prácou do zahraničia a tam si
našiel novú partnerku.
Informátorka
mala
vlastné
bývanie,
potrebovala, aby sa partner od nej citovo
odpútal a nenavštevoval ju.
50 rokov, respondentka bola vydatá, je
rozvedená, deti sú dospelé a majú samostatné
bývanie. V súčasnosti po rozvode ţije vo
vlastnom rodinnom dome. Bývalý manţel sa
odsťahoval ku inej partnerke. Pracuje ako
opatrovateľka v Rakúsku, zanechala svoju
prácu a ani nemá záujem odborne pracovať.
Problémy v manţelstve sa začali asi desať
rokov po sobáši, pričom posledný polrok pred
rozvodom bol najintenzívnejší a najťaţší.
Zo strany svojho bývalého manţela preţívala
psychické násilie, najmä poniţovanie, kontrolu
nad osobným ţivotom a rozvojom z dôvodu
ţiarlivosti a udrţania pozície autority v rodine.
55 rokov, pracujúca, vzdelanie vysokoškolské.
Respondentka je rozvedená, má vlastný
rodinný dom v Trenčíne, deti sú dospelé, býva
sama v podnájme v Bratislave. Aktuálne
pracuje. V manţelstve zaţívala niekoľko rokov
psychické a fyzické násilie zo strany manţela.
Dôvodom bola manţelova ţiarlivosť a jej snaha
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7.

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres
Krupina

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres
Trenčín

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres
Topoľčany

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres
Krupina

8.

9.

10.

o finančnú nezávislosť. Manţel sa správal
násilne aj k ich spoločným deťom. Sama
vyhľadala pomoc polície a psychologičky
z manţelskej poradne. Situácia sa vyriešila, aţ
keď podala ţiadosť o rozvod, súd ich rozviedol
a bývalý manţel odišiel zo spoločnej
domácnosti.
56 rokov. Respondentka je rozvedená. Má dve
dospelé deti. Celý ţivot preţila na vidieku,
v obci s rozptýleným osídlením. V súčasnosti
ţije s druhým manţelom. Preţila fyzické
a psychické násilie s prvým manţelom,
s ktorým sa rozviedla.
54 rokov, pôvodne z Nitry, neskôr sa
presťahovala k manţelovi a jeho rodine na
vidiek, po pribliţne 25 rokoch ţivota v
manţelovej rodine a násilia zo strany členov
manţelovej rodiny bola premiestnená do
krízového centra v Trenčianskom kraji.
Informátorka bola vydatá, nemá deti,
momentálne ţije sama.
61 rokov, Respondentka je vydatá ţena, má 2
detí. V súčasnosti ţije s manţelom. Je na
dôchodku,
opatrovala
a stále
opatruje
postihnutú 34 ročnú dcéru.
Násilie, najmä psychické začalo krátko po
svadbe.
69 rokov, Respondentka je rozvedená ţena, má
1 dieťa. V súčasnosti ţije s vydatou dcérou a jej
manţelom a troma deťmi, dom môţe uţívať do
svojej smrti. Je na dôchodku. Od bývalého
manţela zaţila psychické násilie.
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O autorkách
Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Titul lesnej inţinierky získala v roku 1980 na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo
Zvolene, v roku 1991sa stala kandidátkou vied na Vysokej škole zemědělskej Brno a v roku 2010 si
spravila docentúru v odbore Krajinárstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Takmer
tridsať rokov pracovala ako vedecká pracovníčka v Národnom lesníckom centre. V rámci výskumu riešila
problematiku rodovej rovnosti v horských vidieckych oblastiach a tieţ pôsobila vo výskume v projektoch
dobrovoľníckych organizácií. Desať rokov učila popri zamestnaní na Lesníckej fakulte vo Zvolene.
V roku 2000 zaloţila Zdruţenie lesníčok pôsobiace najmä v oblasti práce s deťmi (fotografická súťaţ
Zelený objektív a Detské lesnícke hry) a so ţenami v oblasti diskriminácie. Pôsobila aj ako predsedníčka
Zdruţenia ţien Slovenska vyše 10 rokov. V súčasnosti je pedagogičkou na univerzite v Nitre. Z oblasti
rodovej rovnosti má okrem dobrovoľníckej činnosti skúsenosti zo súdneho procesu k rodovej
diskriminácii na pracovisku. Pred súdom sa obhajovala sama a v roku 2003 sa pre ňu súdny proces
úspešne ukončil.
Ing. Mária Behanovská
V roku 2015 absolventka SPU, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Manaţment rozvoja
vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu. Od roku 2006 členka OZ VIPA SK. V súčasnosti pôsobí na
pozícii manaţérka a predsedníčka. V rámci realizovaných projektov zameraných na problematiku hlavne
vidieckych ţien sa zaoberala činnosťou zameranou na scitlivovanie spoločnosti a profesné skupiny pre
vnímanie rodovej nerovnosti a odstránenie stereotypov cielenými výstupmi výskumu o úspešných ţenách
určeným pre kandidátky do rozhodovacích pozícií a ich podporovateľov. Na implementovanie programov
a osvetových aktivít na základe výskumu, ktoré zabezpečia vykorenenie tradičných stereotypov o
rodových rolách muţov a ţien v rodine, na trhu práce v zmysle záverečných zistení CEDAW výboru
z roku 2008. Poradenskými a osvetovými činnosťami pre odbornú a laickú verejnosť posilniť rodovú
rovnosť so špeciálnym zameraním na viacnásobne znevýhodnené skupiny. Publikovanie článkov do
časopisu Náš vidiek ISSN:1339-1542 s touto tematikou. O roku 2003 organizovanie Konferencií
k svetovému dňu vidieckych ţien a súťaţe Vidiecka ţena roka v rôznych kategóriách (ţena politička, ţena
aktivistka, ţena podnikateľka, ţena farmárka, ţena remeselníčka).
Mgr. Lucia Felcanová PhD.
V roku ukončila 2011 Filozofickú fakultu Trnavská univerzita študijný program psychológia. Je odbornou
asistentkou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pôsobenia na univerzite
riešila a rieši výskumné projekty týkajúce sa teórie vzťahovej väzby, nelátkových závislostí, závislosti od
internetu, well-beingu a vyuţitia pološtruktúrovaného interview BISK na zistenie vzťahovej väzby
u adolescentov s postihnutím (zameranie na problematiku telesného postihnutia). Má skúsenosti ako
vychovávateľka v špeciálnej triede (deti s aspergerovým syndrómom). Je autorkou viacerých pôvodných
vedeckých prác v autorstve a spoluautorstve.
Mgr. Anna Mondeková MA.
Ukončila magisterské štúdium v odbore Masmediálna komunikácia a reklama, UKF, Nitra v roku 2007,
kde sa sústredila na problematiku mediálnej prezentácie feminizmu. V štúdiu pokračovala na
Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (2012-2013) v odbore Gender studies so zameraním na rodové
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aspekty medzinárodných únosov detí rodičmi. Absolvovala študijný pobyt na Katedre rodových studií na
Karlovej univerzite v Prahe (2006). Je autorkou pôvodných vedeckých prác a spoluautorkou publikácií
k problematike rodovej rovnosti.
Ing. Bc. Mária Poljovková
V roku 2002 ukončila štúdium na Lesníckej fakulte na Technickej univerzite vo Zvolene a v roku 2011
bakalársky stupeň Univerzity Mateja Bela v programe prekladateľstvo a tlmočníctvo v anglickom jazyku.
Po ukončení TU vo Zvolene sa zamestnala na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene. V rámci svojej
vedecko-výskumnej činnosti participovala aj na nadnárodnom projekte v rámci iniciatívy EQUAL, ktorý
sa venoval problematike zvýšenia zamestnanosti a rovnosti príleţitosti na vidieku, ktorého výstupom bola
aj publikácia venovaná dobrým príkladom z praxe.
Mgr. Gabriela Tydlitátová, PhD.
Autorka absolvovala doktorandské štúdium sociológie na Katedre sociológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Odborne sa zameriava a publikuje na tému nových foriem rodiny a partnerstva
so špecializáciou na kohabitácie. Zaujíma sa tieţ o regionálne diferencie v rodinnom správaní, sociológiu
fotografie a kvalitatívne metódy sociologického výskumu.
Mgr. Barbora Holubová, PhD. – sociologička v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Absolventka
Katedry sociológie na Univerzite Komenského v Bratislave z roku 2005. V roku 2013 získala titul PhD.
z odboru sociológie. Výskumne sa špecializuje na problematiku násilia páchaného na ţenách a rodových
nerovností. V tejto oblasti sa doteraz venovala hlavne výskumu prevalencie násilia, analýze
administratívnych dát a monitoringu špecializovaných podporný sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie.
Podieľa sa na zostavovaní súhrnných správ o násilí na ţenách na Slovensku, monitoringu médií z hľadiska
podpory rodovej rovnosti a prevencie násilia na ţenách.

Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2015
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