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Anotácia
Cieľom výskumnej štúdie je identifikovať osobitosti vidieckych ţien so skúsenosťami s násilím,
bariéry vyhľadania adekvátnej pomoci a navrhnúť riešenia na zlepšenia situácie. V teoretickej časti
autorky konceptualizujú vidiecke prostredie vo svetle rodových vzťahov a mapujú známe prediktory
násilia na ţenách z vidieckeho prostredia, ako sú niţšia miera anonymity spojená so stigmatizáciou
ţien, ktoré vyhľadali pomoc, tolerovanie násilia zo strany komunity, tabuizácia problému , geografická
a sociálna izolácia, slabšia informovanosť a výšia miera nezamestnanosti, chudoby, ako aj sociálnych
deviácií, napríklad alkoholizmu. Vyuţitím metód biografického rozprávania a pološtruktúrovaného
interview bolo realizovaných 19 rozhovorov so ţenami z vidieckeho prostredia ( obcí s menej ako
5000 obyvateľmi). Analýzou rozhovorov boli identifikované osobitosti preţitého násilia, ktoré sa
vzťahujú napríklad na stereotypnú vidiecku maskulinitu a kľúčové siete priateľov násilného muţa,
podporujúce rigidné rodové normy. Autonómia vidieckych ţien je výrazne oklieštená špecifickými
rurálnymi rodovými vzťahmi, s výrazným vplyvom konzervativizmus a silnej ortodoxnej náboţenskej
viery ţien, ktoré zniţujú ochotu ohlásiť násilie. Identifikované potreby vidieckych ţien sa vzťahujú na
bezpečné a časovo neobmedzené alternatívne bývanie, ale aj na širšie komunitné sluţby zo strany
obce.
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ÚVOD
Podľa správy Agentúry pre základné ľudské práva z roku 2014, tretina ţien dospelého veku
(od 15 rokov), ktoré ţijú v Európskej únii, zaţila počas svojho ţivota fyzické alebo sexuálne
násilie zo strany muţa, pričom takmer 10% dospelých ţien zaţilo fyzické alebo sexuálne
násilie len za jeden rok. Údaje, ktoré sa týkajú Slovenska, sa s tými európskymi, aţ na
minimálne odchýlky takmer zhodujú. Pri starostlivom pohľade na tieto čísla je moţné
konštatovať, ţe rozsah násilia páchaného na ţenách je aj na Slovensku veľmi veľký.
Násilie zaţívajú ţeny bez ohľadu na svoj vek, etnickú a náboţenskú príslušnosť či kultúru.
Jednako však, existuje veľmi málo údajov o miere a povahe násilia, ktoré zasahuje ţeny vo
vidieckych oblastiach. Moţné predstavy o vidieku ako o mieste, kde je moţné ţiť bezpečný
ţivot pod starostlivým aţ chrániacim pohľadom členov jednotného spoločenstva, nerobí z
vidieckeho prostredia miesto, ktoré je voči násiliu imúnne. Aj napriek mnoţstvu pozitívnych
charakteristík asociovaných s vidieckym prostredím, je popri rôznych iných formách násilia
práve prítomnosť násilia páchaného na ţenách závaţným problémom, ktorý treba skúmať,
pomenovávať a riešiť.
Násilie páchané na ţenách je moţné uchopiť prostredníctvom ľudsko-právnej perspektívy,
ktorá ho vníma ako porušenie ľudských práv ţien. Východiskom tejto perspektívy je tvrdenie,
ţe násilie páchané na ţenách vzniká v dôsledku uplatňovania klasifikačných schém, ktoré
ľudia získavajú socializáciou v prostredí vlastnej kultúry, ktorá definuje roly ţien a muţov.
Práve uplatňovanie klasifikačných schém umoţňuje zaraďovať ţeny do pozície podriadenej
menšiny. Násilie páchané na ţenách sa chápe ako dôsledok nerovnomerných a preto zákonite
mocenských vzťahov medzi muţmi a ţenami, v dôsledku ktorých je násilie páchané na
ţenách násilím rodovo podmieneným.
Ľudsko-právna perspektíva zároveň dáva moţnosť porozumieť inak veľmi komplexnému
vzťahu medzi skúsenosťami ţien s rôznymi formami násilia a tým, ako sú porušované všetky
ich práva. Prítomnosť násilia v ţivotoch ţien nie je len závaţným porušením ich základných
ľudských práv, je zároveň ohrozením sociálneho i ekonomického rozvoja, nakoľko násilie
redukuje moţnosti ţien realizovať svoj potenciál mimo prostredia domova, zniţuje ich
mobilitu a obmedzuje prístup k informáciám a zdrojom, čo má dopad na ich rodinu i
spoločenstvo.
V snahe voliť také postupy a opatrenia, ktoré napomáhajú odstraňovaniu násilia páchaného na
ţenách, je dôleţité disponovať informáciami, ktoré sú zaloţené na dôkazoch. Vo výskume
násilia páchaného na ţenách sa doteraz azda najvýraznejšie uplatnil prístup feministicky
orientovaných bádaní a poňatí typických pre rodovú analýzu, ktorá zdôrazňuje rozdielnosť
ţivotných skúseností muţov a ţien na jednej strane, pričom, na druhej strane plne uznáva, ţe
aj samotné ţeny sa svojimi skúsenosťami navzájom líšia. V kontexte výskumu násilia na
ţenách by sa nemalo zabúdať na špecifiká, ktoré vznikajú v dôsledku prienikov kategórií a
atribútov, určujúcich ich individuálnu i kolektívnu identitu. Intersekcionalita, teda prelínanie
sociálnych charakteristík ovplyvňuje postavenie ţeny, pričom môţe mať vplyv na skúsenosti,
preţívanie, stratégie i formy podpory, špecificky v podmienkach prítomnosti násilia.
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V kontexte výskumu násilia páchaného na ţenách je významným atribútom lokalita, ktorá je
konceptualizovaná priestorovo i kultúrne. Vo vzťahu k problematike násilia páchaného na
ţenách je oprávnené sa pýtať, nakoľko je miesto, resp. dichotomický vzťah medzi vidiekom
a mestom (vidieckym a mestským prostredím) pre poznanie špecifík ţien zaţívajúcich násilie
dôleţitou charakteristikou a ako sa zohľadňuje v analýze.
Predkladaná štúdia sa zameriava na problematiku násilia páchaného na ţenách ako rodovo
podmieneného násilia, prítomného vo vidieckom prostredí. Vidiecke ţeny predstavujú
osobitnú skupinu ţien, ktoré čelia alebo sú ohrozené násilím zo strany muţa/intímneho
partnera a sú subjektom poskytovania odbornej podpory a špecializovaných sociálnych
sluţieb. Prostredníctvom kvalitatívneho výskumu boli skúmané a popísané špecifiká
zaţívaného násilia u vidieckych ţien, primárne prezentované z perspektívy ich ţivotných
skúseností. Ďalej sú skúmané formy vyhľadanej a poskytnutej pomoci a moţnosti podpory
ţien so skúsenosťou s násilím.
Z pohľadu sluţieb sa na Slovensku uplatňujú pri páchaní násilia na ţenách opatrenia bez
zreteľu na osobitosti ich spôsobu ţivota, miesta bydliska, či veku, čo môţe mať výrazný vplyv
na pomoc ţenám zaţívajúcim násilie. Ide o kumuláciu znevýhodnení spôsobenú napr.
zdravotným postihnutím, vekom, chudobou alebo aj lokalitou, v ktorej ţijú. V štúdii sú to
vidiecke ţeny, ktoré v štúdii skúmame z hľadiska ich bariér vzniknutých miestom ţivota či
odlišným ţivotným štýlom a poţiadavkám na kvalitu ţivota iným ako v meste.
Za účelom dosiahnutia uvedených cieľov bol realizovaný kvalitatívny výskum s tromi typmi
informátoriek – ţenami so skúsenosťou násilia, ţenami reflektujúcimi násilie vo svojom okolí
a so zástupcami a zástupkyňami poskytovateľov sluţieb pomoci ţenám zaţívajúcimi násilie.
Účelom štúdie bolo z perspektívy ţien so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím
porozumieť prienikom rodu a ďalších atribútov, ktoré vytvárajú podmienky pre prítomnosť
násilia. Hlavným cieľom výskumu bolo identifikovať priestor pre implementáciu opatrení
zameraných na sociálnu inklúziu vidieckych ţien zaţívajúcich násilie a formulovať
odporúčania pre skvalitňovanie sluţieb pomoci.
Snahou štúdie je prispieť a rozšíriť existujúcu poznatkovú bázu o osobitostiach násilia
páchaného na ţenách, zohľadňujúc jedinečné skúsenosti ţien z vidieckeho prostredia. Štúdia
bola vypracovaná v rámci Národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia
páchaného na ţenách, pričom je súčasťou širšieho komplexu odborných, tematicky
špecializovaných štúdií o osobitných skupinách ţien, ktoré zaţívajú alebo sú v ohrození
násilia zo strany muţov/intímnych partnerov. Vypracovaná štúdia je výsledkom práce skupiny
odborníčok, majúcich viacročné skúsenosti s realizáciou kvalitatívneho výskumu.
Štúdia je členená na štyri časti. Prvá časť predstavuje problematiku a ciele. Predstavené sú
základné koncepcie, ktoré problematiku násilia páchaného na ţenách z vidieckeho prostredia
teoreticky rámcujú. Druhá časť opisuje spôsob získavania empirických údajov. Uvedený je
spôsob výberu informátoriek, tvorba výskumnej vzorky, okolnosti zberu dát, diskutovaná je
etika i obmedzenia výskumu. Tretia časť prezentuje na základe analýzy empirických dát
kľúčové zistenia. Posledná časť formuluje odporúčania pre oblasť poskytovania podporných
a špecializovaných sociálnych sluţieb, reflektujúc potreby ţien zaţívajúcich násilie.
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1. SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Nasledujúca časť prezentuje teoretické východiská a kľúčové pojmy. Keďţe centrálnou témou
štúdie je násilie páchané na ţenách z vidieckeho prostredia, hlavná pozornosť je nasmerovaná
k vysvetleniu pojmov vidiek a násilie páchané na ţenách. Úvodné časti diskutujú povahu
vidieka prostredníctvom vybraných štatistických údajov, ktoré sa týkajú veku, vzdelania
a zamestnanosti obyvateľstva vidieckych regiónov, ktoré boli získané zo sekundárnych
zdrojov. V ďalšej časti je vysvetlený pojem násilie páchané na ţenách, s ohľadom na jeho
rodový kontext. Zároveň, vysvetlené sú ďalšie súvislosti, ktoré umoţňujú presnejšie uchopiť
prepojenie medzi vidiekom, rodom a problematikou násilia páchaného na ţenách. Základom
konštrukcie teoretického rámca sú odborné práce domácej a zahraničnej proveniencie.

1.1 Vymedzenie vidieka podľa klasifikačných systémov
Slovensko je z európskeho hľadiska krajinou vidieckeho charakteru, čo sa implicitne
odzrkadľuje aj na charaktere spoločnosti. Preto, ak chceme riešiť problémy ţien, musíme brať
do úvahy aj toto špecifikum.
Jedným z kľúčových pojmov štúdie je vidiek. Vidiek je primárne chápaný ako priestorový
koncept, pričom je implicitne posudzovaný vo vzťahu k mestskému (urbánnemu) prostrediu.
Klasifikačné systémy, ktoré definujú územie buď ako mestské alebo ako vidiecke, obyčajne
vychádzajú z mnoţstva rôznych enviromentálnych a sociodemografických parametrov. Podľa
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD; OECD, 2011), ktorá pouţíva tri
základné kategórie územných jednotiek, sú za vidiecke sídla povaţované tie, ktoré majú
hustotu obyvateľstva niţšiu ako 150 obyvateľov na km2.
Na lokálnej úrovni NUTS1 sa za vidiecku obec povaţuje obec s hustotou osídlenia menšou
ako 150 obyvateľov na km2, čo korešponduje s vyššie uvedeným prístupom Organizácie pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Na regionálnej úrovni sa rozlišujú podľa stupňa vidieckosti
3 typy regiónov:





Výrazne vidiecke regióny (Podľa terminológie Organizácie pre ekonomickú
spoluprácu a rozvoj ide o regióny označené ako „Predovšetkým rurálne regióny Predominantly rural regions“). V týchto typoch regiónov viac ako 50%
obyvateľstva ţije vo vidieckych obciach.
Ostatné vidiecke regióny (Významne vidiecke regióny - Significantly rural
regions). V tomto type regiónu ţje 15-50 % obyvateľstva vo vidieckych obciach.
Prevaţne mestské regióny (Predovšetkým urbánne regióny - Predominantly urban
regions). V týchto regiónoch ţije menej ako 15 % obyvateľstva vo vidieckych
obciach (Buchta, 2007).

Podľa typológie vidieckych oblastí na Slovensku, ktorú prezentuje Program rozvoja vidieka
pre roky 2014-2020, v roku 2012 ţili obyvatelia Slovenskej republiky (Program rozvoja
vidieka 2014 - 2020):
1

NUTS je označenie územnej jednotky pre štatistické účely. S ohľadom na jednotky NUTS sa rozlišuje územie
celej krajiny, oblasť, kraj, okres a obec.

7





v prevaţne vidieckych oblastiach 50,3 % obyvateľov,
v prechodných oblastiach 38,3 % obyvateľov,
a v prevaţne mestských oblastiach 11,4 % obyvateľov.

Z pohľadu rozlohy krajiny, z celkovej rozlohy SR patrí podľa jednotlivých typov regiónov
najväčší podiel vidieckym územiam 59 %; 36,8 %-ný podiel majú prechodné regióny a
najniţší podiel 4,2 % predstavujú prevaţne mestské regióny. Spolu vidiecke regióny
predstavujú 50,3 % rozlohy SR (Plán rozvoja vidieka 2014 - 2020). Aj z týchto údajov je
moţné konštatovať, ţe Slovensko disponuje vysokým podielom vidieckeho územia.

1.2 Vzdelanostná a veková štruktúra vidieckeho obyvateľstva
Za obdobie ostatných rokov je aj vo vidieckom prostredí moţné pozorovať meniaci sa profil
obyvateľstva z hľadiska veku a vzdelania.
Ako poukazuje Buchta, v období rokov 2001 – 2011 sa vo vidieckych regiónoch zníţil podiel
predproduktívneho obyvateľstva2 z 19,2 % na 15,6 %. Dôvodom je výrazné zníţenie
prirodzených prírastkov, tzn. menší počet narodených detí. Buchta ďalej tvrdí, ţe v období
rokov 2001-2011 bol podiel obyvateľstva v produktívnom veku vo vidieckych regiónoch niţší
ako v mestských. Dlhodobejšie sa na vidieku zvyšuje aj podiel obyvateľstva v
poproduktívnom veku (Buchta, 2012: 58-59).
Z pohľadu vzdelanostnej štruktúry, vo vidieckych regiónoch v roku 2011 trvale bývalo 12,3
% vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, zatiaľ čo v mestských regiónoch to bolo aţ 26,2 %,
teda viac ako dvojnásobok. Na druhej strane, na vidieku je oproti mestskému prostrediu vyšší
podiel obyvateľstva so základným vzdelaním. Mierne niţší je na vidieku ako v mestských
regiónoch podiel obyvateľstva so stredoškolským vzdelaním (Plán rozvoja vidieka 2014 2020).
Pri sledovaní údajov k vekovej i vzdelanostnej štruktúre populácie vidieckeho i mestského
prostredia sme postrehli absenciu rodovo diferencovaných štatistík, ako aj triedenie podľa
typu sídiel. Diferencované dáta by totiţ umoţnili presnejšiu interpretáciu ţivotnej situácie
obyvateľov v typovo rozdielnych regiónoch, vrátane vidieka.

1.3 Zamestnanosť a nezamestnanosť na vidieku
Podľa Plánu rozvoja a vidieka, miera zamestnanosti za celú skupinu produktívneho
obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2012 dosahovala 59,7 %, pričom podiel muţov
z toho bol 66,7 % a ţien 52,7 %. Na vidieku bola miera zamestnanosti niţšia a tvorila len 55
% (Plán rozvoja vidieka 2014-2020).
Z hľadiska nezamestnanosti existujú v SR značné regionálne rozdiely. Regióny s vysokou
mierou nezamestnanosti sú sústredené najmä na východnom, juţnom a strednom Slovensku.
2

Na základe vekovej štruktúry populácie je moţné rozlišovať skupinu predproduktívnu, vo veku 0-14 rokov,
skupinu produktívneho obyvateľstva vo veku 15-65 rokov, a skupinu obyvateľov postproduktívneho veku, od 65
rokov.
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Miera nezamestnanosti vo vidieckych regiónoch bola v roku 2012 (17,8 %) vyššia oproti
celkovej miere nezamestnanosti v SR, ktorá dosahovala 14,0 %.
Za najväčšie problémy, ktoré sa vyskytujú vo vidieckych oblastiach, sú povaţované
nedostatočná infraštruktúra a skladba príleţitostí pre obyvateľstvo3, špecificky u mladých
ľudí, znevýhodnených sociálnych a etnických skupín, pričom limitované sú ich moţnosti
vstúpiť a byť aktívny na trhu práce. Nezanedbateľné sú aj ťaţkosti kľúčových
zamestnávateľov pôsobiacich v regiónoch (Buchta, 2012). Aj v dôsledku štrukturálnych
zmien v ekonomike vidieckych oblastí sa zvýšil podiel obyvateľstva, ktoré je ohrozené
chudobou alebo sociálnym vylúčením. V roku 2012 bolo takýchto ľudí viac ako 1,1 mil., čo
predstavovalo 20,6 % na celkovom počte obyvateľov. Podľa údajov Štatistického úradu sú to
práve ţeny, ktoré sú v ohrození chudoby. Predovšetkým sa jedná o ţeny staršie ako 65 rokov
a ţeny nepracujúce (Buchta, 2012).
Z pohľadu vybraných ukazovateľov je moţné získať predstavu o sociálnej i ekonomickej
situácii obyvateľov vidieckych oblastí. Vzťah medzi sociálnym a ekonomickým rozvojom,
postavením ţien a násilím páchanom na ţenách sa tematizuje aj cez politiky a programy
posilňovania ţien v dosahovaní plnej ekonomickej nezávislosti, čo špeciálne platí pre ţeny
z vidieckych oblastí. Konsenzuálne platí, ţe práve kľúčom k odstráneniu násilia páchaného na
ţenách je posilňovanie kultúrnych práv, politickej participácie, ako aj ekonomickej
nezávislosti ţien. Viaceré autorky odborných štúdií k ekonomickému postaveniu ţien však
upozorňujú na dvojsečný charakter posilňovania ekonomickej nezávislosti ţien. Vzhľadom na
preskriptívnu povahu statusu, ktorý ţeny majú v dôsledku dynamiky rodových vzťahov, ako
aj v dôsledku disponovania zdrojmi popisovanými ekonomickými termínmi, môţu byť
moţnosti vystúpenia z násilného vzťahu sťaţené. Feministické bádateľky popri kritickej
reflexii konceptu ekonomického posilňovania ţien tvrdia, ţe pokiaľ sa pristupuje
k uplatňovaniu politík ekonomického posilňovania ţien, jeho cieľom by malo byť zlepšenie
sociálnej a ekonomickej situácie ţien, ktoré vedie k uvedomeniu si práv ţien a ich
dodrţiavaniu (True, 2012). Ekonomické rozvojové programy orientované aj na vidiecke
prostredie by mali byť vedené s ohľadom na programy podpory pre oblasť odstraňovania
násilia páchaného na ţenách. Inými slovami, v prípade ţien z vidieckych oblastí, ktoré čelia
štrukturálnym znevýhodneniam, by mali ekonomické programy napomáhať zniţovaniu aţ
odstraňovaniu násilia páchaného na ţenách a viesť k zvyšovaniu ich bezpečnosti.
Celkovo, z hľadiska sociálnych potrieb vidieckych regiónov sa významnými javia tieto
skutočnosti:
1.

vysoká nezamestnanosť, dlhodobo sa pohybujúca na úrovni okolo 20 %.
V dôsledku vysokej nezamestnanosti sa zniţuje schopnosť rodiny postarať sa
o tých členov, ktorí majú špeciálne potreby a ktorí si vyţadujú špeciálnu
starostlivosť (deti, starší občania, zdravotne znevýhodnení, sociálne odkázaní...).

3

Na mysli je celkový stav ekonomickej a rozvojovej infraštruktúry, skladba moţností zamestnať sa v rôznych
sektoroch, potenciály pre rozvoj a budovanie sociálneho kapitálu a podobne.
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2.

3.

stav sociálnej a technickej infraštruktúry. Problematickým sa javí byť dlhodobé
podfinancovanie sociálnych a zdravotníckych sluţieb vo vidieckych oblastiach,
špecificky v oblastiach s roztrúsenými typmi obydlí (laznícke, kopaničiarske
sídla). Ďalšie nedostatky vykazuje dopravná infraštruktúra, kvalita verejnej
dopravy vidieckych oblastí (frekvencia spojov verenej dopravy, finančná
dostupnosť cestovania), ktorá môţe izolovanosť vidieckeho obyvateľstva
stupňovať.
vzdialenosť od infraštruktúry sluţieb starostlivosti, ako aj vzdelávacích inštitúcií,
ktorá môţe zvyšovať sociálnu, kultúrnu a vzdelávaciu izolovanosť obyvateľov
vidieckych oblastí.

Vyššie uvedené osobitosti vplývajúce na ţivot vidieckych obyvateľov prispievajú k potrebe
prispôsobiť verejné sluţby tak, aby sa stali dostupné väčšine z nich. Dostupnosť a kvalita
sluţieb pre obyvateľov vidieckych prostredí by mala byť na zreteli aj v prípade diskusie
týkajúcej sa municipalizácie obcí.

1.4 Konceptualizácia vidieka vo svetle rodových vzťahov
Skúmanie vzťahu medzi vidiekom o rodom si vyţaduje detailne sa sústrediť na skúsenosti
ţien a muţov, ktorí v tomto prostredí ţijú. V snahe adekvátne zachytiť tieto skúsenosti,
afiliácia k vidieku predstavuje len jednu z celého komplexu vzájomne sa prelínajúcich
kategórií. Inými slovami, porozumieť skúsenostiam ţien a to aj špecificky vo vzťahu k násiliu
páchanému na ţenách nie je moţné bez zohľadnenia ďalších atribútov, akými sú vek,
vzdelanie, sexuálna identita, príslušnosť k sociálnej triede, náboţenstvu, etnickej skupine
a podobne (Bryant, Pini, 2011).
Vidiek, resp. dichotómia vidiek – mesto ako analytická i metodologická kategória presahuje
priestorovo-geografické poňatie. Ţivot na vidieku je v porovnaní s mestom asociovaný s
inými atribútmi a je saturovaný s inými významami. V kontexte ţivota na vidieku môţu byť
otázky intimity, domesticity, sexuality, etnicity, rodu i identity sýtené inými obsahmi a
vzorcami.
S dichotómiou vidiek – mesto úzko súvisí aj povaha rodových vzťahov. Vzhľadom na
orientáciu štúdie na vidiecke prostredie, je moţné sa pýtať, ako je rod konštituovaný
v rurálnom kontexte a aké dôsledky majú rodové vzťahy v tomto prostredí na násilie páchané
na ţenách. Rod je v tomto prípade chápaný ako reálna kategória, ktorú reprezentujú muţi
a ţeny svojím jazykom, správaním a aktivitami, v rámci súvisiacich kultúrnych tradícií
príslušného, v tomto prípade vidieckeho prostredia. Vidiek je preto rovnako moţné vnímať
ako miesto „vzťahov rodu“, ktoré existuje v rôznych modalitách naprieč vzťahom v rodine
a spoločenstve/komunite.
V prípade uvaţovania o vidieku ako o mieste, v ktorom sa konštituujú, pretvárajú a vzájomne
posilňujú rody, je uţitočné sa oprieť o koncepty rozdielnosti (difference) a intersekcionality.
Prítomnosť sociálnych kategórií v ich netriviálnych prienikoch a zoskupeniach poukazuje na
rozdielnosť, diverzitu, inakosť či multiplicitu ţien. Tá môţe existovať len v rámci
dominantného diskurzu, to znamená, v rámci mechanizmov označovania, kde privilegovaný
10

označuje a vymedzuje líniu rozdielnosti neprivilegovaného. Paradoxne, zameriavanie sa na
hoci aj citlivé odhaľovanie rozdielností, v snahe posilniť viditeľnosť a hlas ţien, môţe viesť
k ich trvalému ukotveniu. Aj preto je potrebné opatrné zvaţovanie kategórií, ktoré nie sú
trvalými fenoménmi, ale skôr situovanými atribútmi, existujúcimi a preţívanými v priestore
a čase, v špecifických kontextoch a súvislostiach (West, Fenstermaker, 1995).
Popri pojme/koncepte rozdielnosti sa uţ roky úspešne v prácach feministických autoriek
uplatňuje aj pojem intersekcionalita. Tá znamená okrem prítomnosti kategórií aj ich
interakciu, ktorá usmerňuje a tvaruje mnohoraké a jedinečné ţivotné skúsenosti ţien
s rôznymi formami znevýhodnenia v rôznych prostrediach a časových obdobiach. Výhoda
pouţívania pojmu intersekcionalita spočíva v otvorenosti chápania mnohorakých a vţdy
nanovo pretváraných identít a skúseností ţien, ktoré sú situované v príslušnom, historicky
špecifickom kontexte. Rovnako sa to však týka aj aparátu, ktorý ich spoznáva a skúma. Na
druhej strane, sústredenie sa na obsiahnutie všetkých súradníc ţenských ţivotov, môţe
zniţovať praktické vyuţitie konceptu intersekcionality. Inými slovami, neohraničené
uchopenie diverzity ţenských skúseností nemusí nevyhnutne viesť k identifikácii
a pomenovaniu dynamiky mocenských vzťahov, ktoré sa ţien týkajú. Ako upozorňuje K.
Crenshaw (2015), intersekcionalita je faktom a ţivou realitou ţien bez ohľadu na to, či
existujú o nej zmienky v podobe terminologických upresnení. Ako analytický nástroj
intersekcionalita nabáda k senzibilite voči mnohorakým identitám ţien a ich znevýhodneniam.
Crenshaw zároveň tvrdí, ţe „intersekcionalita sa netýka len identít, ale najmä inštitúcií, ktoré
vyuţívajú identitu na vylučovanie i privilegovanie. Čím lepšie rozumieme, ako identita a moc
navzájom a v rámci rôznych kontextov fungujú, tým menej sa trieštia naše snahy o zmenu.“
(Crenshaw, 2015).
Ako upozorňuje Sandberg (2013), doterajšie výskumy a teoretické uvaţovania, aj v kontexte
intersekcionality, nedávajú problematiku násilia páchaného na ţenách do vzťahu s priestorom
a miestom. Tvrdí, ţe „rozdiely, ktoré existujú medzi urbánnymi a vidieckymi regiónmi
a špecifickými podmienkami a problémami, ktorým čelia ľudia so skúsenosťou s násilím
v intímnych vzťahoch, sú prehliadané.“ (Sandberg, 2013). Pritom, samotné vidiecke
prostredie sa môţe stať terčom mnohokrát znevýhodňujúcich postojov a presvedčení.
Kultúrne reprezentácie vidieka mu prisudzujú hodnoty a dominantné významy, takţe býva
asociovaný s čistotou, harmóniou, bezpečnosťou či súdrţnosťou, jednoducho kvalitami, ktoré
mestu a mestskému prostrediu chýbajú. Na druhej strane, vidiek je rovnako reprezentovaný
ako spiatočnícky, tradicionalistický, konzervatívny, aţ hlupácky (Bryant, Pini, 2011). V tomto
sémantickom rozpätí (vidiek harmonický vs. vidiek deviantný) je potrebné kriticky zaujať
postoj voči otázke, kto do vidieckeho prostredia patrí, kto nie a prečo, kto má v tomto
priestore aké moţnosti a privilégiá, či akým obmedzeniam čelí a ako na tieto obmedzenia
reaguje. Vo vzťahu k ţenám zaţívajúcim násilie sa posilňovanie istých atribútov môţe
preniesť do ich marginalizácie, znevýhodňovania aţ viktimizácie. Aj miesta ako priestorové
i kultúre kategórie sú súčasťou mocenských vzťahov a tým teda aj vzťahov, ktoré podporujú
vylúčenie alebo začleňovanie jednotlivcov a skupín, vrátane ţien.
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1.5. Násilie páchané na ţenách: odborné definície
Pri definícii násilia páchaného na ţenách čerpáme primárne z medzinárodných dokumentov4,
ktoré po viac ako desaťročie rámcujú problematiku násilia páchaného na ţenách ako rodovo
podmieneného násilia.
Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ţenách5 je násilie páchané na
ţenách „akýmkoľvek aktom rodovo podmieneného násilia, ktorý vyúsťuje...do fyzického,
sexuálneho alebo psychického ublíţenia či utrpenia ţien, vrátane ohrozovania takýmito činmi,
nátlaku či ohrozovania slobody, vo verejnom či súkromnom ţivote.“6 Táto definícia hovorí,
ţe násilné činy sú príčinou alebo majú potenciál spôsobovať utrpenie. Zároveň, táto definícia
chápe násilie ako rodovo podmienené, čím jasne naznačuje jeho ukotvenosť v nerovnosti
medzi muţmi a ţenami. Rodovú podmienenosť násilia zdôrazňuje aj Dohovor o odstránení
všetkých foriem diskriminácie ţien Organizácie spojených národov7.
V štúdii pouţívaný pojem násilie primárne odkazuje na násilie v intímnych vzťahoch. Aj keď
subjektmi násilia môţu byť ţeny aj muţi, a to ako v heterosexuálnych tak aj homosexuálnych
vzťahoch, pozornosť je v tomto prípade zameraná na násilie, ktoré je, či bolo na ţenách
páchané zo strany ich intímneho partnera či manţela, v spoluţití či bez kohabitácie. Aj preto
sa v texte v prípade muţov pouţíva pojem násilník, v prípade ţien sa však chceme vyhnúť
označovaniu, ktoré posilňuje ich pozíciu obete. Rovnaký viktimizujúci efekt má pouţívanie
slovného spojenia týraná ţena, bitá ţena a podobne, ktorých pouţívaniu sa rovnako
vyhýbame. V odbornej časti textu nie je pouţívané slovné spojenie obeť násilia. Pojem obeť
inherentne ţenu oslabuje a znehybňuje, ba dokonca ju činí za násilie zodpovednou. Pokiaľ je
jedným z východísk štúdie predpoklad, ţe násilie páchané na ţenách má rodové konotácie a
zo strany muţov sa pouţíva na kontrou ţien, vnímanie ţeny zaţívajúcej násilie ako obete len
posilňuje pozíciu muţa – násilníka. Naopak, treba poznamenať a pripomínať, ţe ţeny
zaţívajúce násilie zo strany muţov disponujú ohromným mnoţstvom vnútorných zdrojov,
ktoré sa snaţia mobilizovať a usmerňovať v prospech svojej bezpečnosti a bezpečnosti svojho
najbliţšieho okolia, najmä detí.
Násilie páchané na ţenách sa chápe ako rodovo podmienené násilie, nakoľko je zaloţené na
rode a rodových nerovnostiach medzi muţmi a ţenami. Rod predstavuje kultúrny prepis
biologických charakteristík viazaných na pohlavie, pričom zahŕňa normy, presvedčenia,
jednanie a štruktúry, ktoré určujú definície muţského a ţenského správania. Zároveň, rod ako
analytický nástroj umoţňuje vysvetliť nerovnosti vo vzdelávaní, na pracovisku, v rodine
4

Kľúčovými medzinárodnými dokumentmi, ktoré ponúkajú definíciu násilia páchaného na ţenách sú dokumenty
Organizácie spojených národov (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ţenách, Dohovor
o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien), Medzinárodnej zdravotníckej organizácie, Rady Európy
(Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako
Istanbulský dohovor).
5
Deklarácia Organizácie spojených národov (OSN) o odstránení násilia páchaného na ţenách bola prijatá
valným zhromaţdením OSN, rezolúciou 48/104, dňa 20.decembra 1993.
6
Preklad: autorky štúdie.
7
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, CEDAW); o násilí páchanom na ţenách sa konkrétne zmieňuje Všeobecné
odporúčanie č. 19 tohto Dohovoru.
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i domácnosti, v oblasti zdravia, bývania a podobne, ktoré zaţívajú muţi a ţeny vo svojom
prostredí. Na základe zistení nespočetného mnoţstva výskumov sa javí, ţe ţeny objektívne
čelia celému radu znevýhodnení, pokiaľ ide o prístup k zdrojom a symbolickým i reálnym
formám kapitálu, čo má dopad na ich postavenie v spoločnosti. Násilie mnohokrát nie je
jednorazovou záleţitosťou, ţeny ho môţu v rôznych formách zaţívať opakovane, počas
celého svojho ţivota.
Násilie páchané na ţenách predstavuje mnohoúrovňový problém: je súčasťou ľudskoprávnej
agendy, čo znamená, ţe jeho prítomnosť poukazuje na nedodrţiavanie základných ľudských
práv ţien; je otázkou verejného zdravia, keďţe má váţne dôsledky na ţivoty a fyzické
i psychické zdravie ţien a nakoniec je subjektom tvorby verejných politík.

1.6. Monitorovanie násilia páchaného na ţenách
Existuje vypracovaná sústava indikátorov, ktoré slúţia na monitoring situácie a vývoja
v oblasti násilia páchaného na ţenách. Indikátory výsledkov, procesov, štruktúry a kontextu
vytvárajú celú sieť merateľných ukazovateľov, ktoré napomáhajú utvoriť si obraz
o predmetnej problematike (Holubová, 2009). Tieto indikátory však podľa Holubovej (2009)
„nie sú náhradou za hĺbkový výskum najmä v situácii, keď sú potrebné aj extrapolácie
z viacerých detailnejších štúdií“ (Holubová, 2009). Zároveň nie sú schopné vysvetliť, „ako
k násiliu dochádza, ako sa vyvíja a udrţiava násilný vzťah, alebo čo je jeho príčinou“
(Holubová, 2009). Autori preto zdôrazňujú komplementaritu indikátorov a sociálneho
výskumu.
Podľa výsledkov výskumu Agentúry Európskej únie pre ľudské práva z roku 20148 je
partnerské násilie jedným z najfrekventovanejších (26 %), pričom najčastejšie nadobúda
podobu fyzického, sexuálneho či psychického násilia (Holubová, 2014). Aţ v 31 % prípadov
sa ţeny usilujú vyriešiť svoju situáciu samy a neobracajú sa o pomoc na relevantné inštitúcie.
Pre mnohé ţeny je totiţ „násilie zo strany manţela ešte stále súkromnou vecou, s ktorou sa
skôr obracajú na svojich blízkych, ako na políciu“ (Holubová, 2014). V zdravotníckom
zariadení vyhľadalo pomoc pribliţne 10-12 % ţien so skúsenosťou s násilím a predbeţné
opatrenie v podobe vykázania násilníka z bytu bolo vydané v roku 2013 v 309 prípadoch,
pričom ide o zvýšenie oproti roku 2012 o 22 percentuálnych bodov (Holubová, 2014).
V zmysle slov autorky nárast nemusí nevyhnutne indikovať rastúci počet prípadov násilia.
Naopak, vnímať ho moţno aj ako pozitívny jav narastajúcej ochoty nahlasovať prípady násilia
páchaného na ţenách.

1.7 Postoje vidieckeho obyvateľstva voči násiliu páchanému na ţenách
Postoje verejnosti voči násiliu sa rôznia podľa regiónu. Vidiecka populácia sa javí ako
tradičnejšie zmýšľajúca, religióznejšia, konzervatívnejšia a v tomto zmysle aj viac sa
stotoţňujúca s tabuizáciou násilia páchaného na ţenách. Argumenty je moţné nájsť

8

Agentúra Európskej únie pre ľudské práva (Fundamental Rights Agency) zahájila celoeurópsky výskum
zameraný na mapovanie skúseností ţien s násilím zo strany muţa/intímneho partnera v roku 2012, v roku 2014
predstavila výsledky.
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v reprezentatívnom výskume o výskyte a skúsenostiach ţien s násilím páchanom na ţenách,
ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2008.
Podľa výsledkov toho výskumu za málo závaţný aţ vôbec nie závaţný problém povaţuje
partnerské násilie 9,7 % respondentov, ktorí boli „častejšie respondenti maďarskej a inej
národnosti ako slovenskej národnosti, ţijúci v 3 člennej domácnosti, v malých obciach do
2000 obyvateľov vo veku 45-59 rokov“ (Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, 2008).
Nezasahujúci a pasívny postoj k riešeniu partnerského násilia zastávali predovšetkým opýtaní
„so základným vzdelaním, vo veku nad 60 rokov, inej národnosti, bývajúci v najmenších
obciach do 2000 obyvateľov a ovdovelí“ (Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, 2008).
Podobná štruktúra respondentov zastávala tieţ názor, ţe ţeny v násilníckych vzťahoch
zotrvávajú najmä kvôli deťom, pričom sa k charakteristikám týchto opýtaných pridala ešte
silná religiozita. Finančné dôvody zotrvávania vo vzťahu, v ktorom je páchané násilie, sú
názorom najmä osôb ţijúcich v nezosobášených partnerstvách a osôb v strednom veku od 45
do 59 rokov. Pre väčšinu respondentov je charakteristická nízka miera informovanosti
o moţnostiach pomoci ţenám zaţívajúcim násilie, pričom však z hľadiska veľkosti bydliska
nie sú údaje výrazne diferencované – dostatočnú informovanosť deklaruje cca 42,6 %
respondentov.

1.8 Vidiecke prostredie v kontexte násilia páchaného na ţenách
V štúdii je venovaná pozornosť vidieckym ţenám, ktoré vo svojom ţivote zaţili alebo
zaţívajú násilie. Za účelom správnej identifikácie vidieckych ţien je nevyhnutné obsahovo
vymedziť pojem „vidiek“, resp. „ruralita“. Sandberg (2013) upozorňuje na obťaţnosť
jednoznačného definovania rurality, keďţe ide o lokálne veľmi špecifickú priestorovú
charakteristiku. Vo všeobecnosti moţno rurálne prostredie vymedziť ako priestor s nízkou
populačnou hustotou, ale aj toto kritérium má v rôznych krajinách rozdielnu hodnotu
(Sandberg, 2013). Aj na Slovensku existuje rozdielne chápanie vidieka. Buchta (2007) sa
opiera o definíciu OECD, ktorá hovorí o dvojakom spôsobe vymedzenia rurálneho priestoru.
Na lokálnej úrovni sa „za vidiecku obec povaţuje obec s hustotou osídlenia menšou ako 150
obyvateľov na km2“ (Buchta, 2007). Na regionálnej úrovni moţno ako rurálny priestor
vymedziť taký región, kde viac ako 15 % obyvateľstva ţije vo vidieckych obciach. Za
vidiecku obec moţno podľa Zákona o obecnom zriadení povaţovať takú, v ktorej ţije menej
ako 5000 obyvateľov. Zároveň však zákon upozorňuje na to, ţe aj pri počte obyvateľov pod
5000 môţe byť obec vyhlásená za mesto, pokiaľ má tomu zodpovedajúce sluţby, dopravné
spojenie, ako i mestský charakter zástavby a zároveň je hospodárskym, administratívnym
a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, či kúpeľným miestom (Zákon
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §22, ods. 1). Pre uvedené rozličné definície mestského
a vidieckeho prostredia nie je jednoduchou úlohou identifikovať vidiecke ţeny pre potreby
výskumu o násilí páchanom na vidieckych ţenách. Vo výskume bolo zohľadnené najmä
miesto bydliska informátorky, v prípade pobytu v azylovom stredisku bolo toto bývanie
povaţované za dočasné.
Z hľadiska socio-demografických charakteristík obyvateľstva je vidiecke prostredie príznačné
celkovo vyššou mierou religiozity a príklonom k tradíciám, ktoré sa môţu podieľať na
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akceptácii násilného správania v intímnom partnerskom vzťahu. Typická je tieţ niţšia miera
zamestnanosti v porovnaní s urbánnym prostredím, poprípade niţšie finančné ohodnotenie
v zamestnaní a s tým súvisiaca menej priaznivá sociálno-ekonomická situácia vidieckeho
obyvateľstva a niţšia ţivotná úroveň.
Násilie páchané na ţenách sa vyznačuje špecifickými a vzájomnej sa odlišujúcimi
charakteristikami, ak ide o prostredie vidieka a mestské prostredie. Pokiaľ ide o výskyt
násilia, štúdie zo zahraničia dokladujú rozdielnu mieru prevalencie. Niektoré hovoria
o vyššom výskyte násilia v mestách, iné naopak na vidieku. Existujú tieţ štúdie poukazujúce
na porovnateľný výskyt násilia, avšak existujú faktory, ktoré spôsobujú, ţe táto podobnosť
ostáva skrytá (napr.: Thurston, Patten, Lagendyk 2006; Peek-Asa, 2011; Shuman, 2008;
Sandberg 2013). Určité faktory sa môţu podieľať na tom, ţe prípady násilia sú na vidieku
ohlasované v menšej miere neţ v mestách. Aj literatúra odkazuje na špecifické charakteristiky
rurality, ktoré môţu podporovať násilie páchané na ţenách a taktieţ zvyšovať
pravdepodobnosť návratu k násilnému partnerovi v prípade, ak sa ţena pokúsila o útek (napr.
Thurston, Patten, Lagendyk, 2006).

1.9 Prediktory násilia páchaného na ţenách vo vidieckom prostredí
Pre vidiek je typická niţšia miera anonymity. Sandberg (2013)12 sa zmieňuje o stigmatizácii
a pocite hanby, ktorému by čelili týrané ţeny v prípade poţiadania o pomoc, či dokonca
o strachu, ktorý by pramenil z toho, ţe sa násilne konajúci partner dozvie o tom, ţe vyhľadali
pomoc. Rurálne komunity sú svojou početnosťou malé, ich členovia sa vzájomne poznajú, čo
na jednej strane evokuje vyššiu mieru sociálnej kontroly a tým aj teoreticky ľahšie odsúdenie
páchateľovho konania ako zavrhnutiahodného a ponúknutie pomocnej ruky ţene, ktorá čelí
násiliu. Naopak však býva častejší strach ţien z toho, ţe budú čeliť ohováraniu či kritike,
ktorý im bráni vyhľadať pomoc (Teaster, Roberto, Dugar, 2006). Vo vidieckom prostredí
taktieţ hrozí, ţe informácie poskytnuté pri vyhľadaní pomoci, nezostanú dôvernými.
Dokonca, môţe sa stať, ţe aj ţena zaţívajúca násilie alebo samotný násilník môţu byť
v úzkom vzťahu s poskytovateľom sluţby, ktorú ţena zaţívajúca násilie vyhľadá (lekársky či
zdravotnícky personál, policajt/ka, sociálny/a pracovník/čka a pod.). O probléme s nízkou
mierou anonymity a sprievodných ťaţkostiach sa vyjadrujú viacerí autori a autorky (napr.
Sandberg, 2013; Teaster, Roberto, Dugar, 2006).
Problém, s ktorým sa vyrovnávajú vidiecke ţeny zaţívajúce násilie, je taktieţ prijatie násilia
ako súčasti ţivota, či dokonca aţ jeho tolerovanie zo strany komunity. Nejde pochopiteľne
o paušálny prístup, avšak pre pretrvávajúce tradičné zmýšľanie a vyššiu mieru
konzervativizmu, ktorá je ovplyvnená aj odlišnou religióznou štruktúrou v porovnaní
s mestským obyvateľstvom, nie je ojedinelé, ak sa práve vidiecke ţeny zaţívajúce násilie
nestretávajú s pochopením, a to ako v komunite, tak neraz aj u predstaviteľov cirkvi
(Sandberg 2013, Teaster, Roberto, Dugar, 2006). Teaster, Roberto a Dugar (2006) poukazujú
na to, ţe vidiecke (a spomedzi nich najmä staršie) ţeny majú tendenciu „pridrţiavať sa
tradičných rodových rol a očakávaní, ktoré im umoţňujú prehliadnuť alebo akceptovať
ovládajúce konanie svojich partnerov, ktoré sa iným môţe javiť ako nevhodné či násilnícke“
(Teaster, Roberto, Dugar, 2006). Autori poukazujú na výsledky svojho výskumu hovoriacom
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tieţ o tom, ako „silná, ortodoxná náboţenská viera ovplyvňuje rodové očakávania
a v niektorých prípadoch tak podporuje násilie“ (Teaster, Roberto, Dugar, 2006). Ochota ţien
nahlasovať násilné správanie je silno formovaná náboţenskou vierou a autorský kolektív
publikácie Guidlines for Producing Statistics (2014) je presvedčený, ţe táto konštelácia
prispieva k viktimizácii (Guidlines for Producing Statistics... 2014). Muţi sú podľa autorov
menej často braní na zodpovednosť za páchané násilie. Naopak, vina je neraz prisudzovaná
ţenám. Ako hovorí Sandberg (2013), „rurálne partnerské násilie je diskutované aj v kontexte
špecifických rurálnych rodových vzťahov, ako aj tzv. rurálnej patriarchie“ (Sandberg, 2013).
Tabuizácia násilia je ďalším problémom typickým vo väčšej miere pre vidiecke lokality
a sprevádzajúcim vyššiu mieru konzervativizmu a tradičného vnímania rodových rol.
Prevláda presvedčenie, ţe rodinné problémy majú zostať a byť riešené v úzkom rodinnom
kruhu a ţe nie je ţiaduce, aby intímne záleţitosti boli vynášané a prediskutovávané mimo
rodiny.
Azda jedným z najvypuklejších problémov vidieckych ţien zaţívajúcich násilie je však
geografická izolácia. Tá je sprevádzaná viacerými nepriaznivými skutočnosťami, akými je
napr. slabo vybudovaná alebo nevybudovaná sieť zariadení sociálnej pomoci pre ţeny
zaţívajúce násilie (Thurston, Patten, Lagendyk, 2006; Peek-Asa, 2011; Teaster, Roberto,
Dugar, 2006; Guidlines for Producing Statistics..., 2014). Niţšie pokrytie sluţbami je výrazne
umocnené aj slabo vybudovanou infraštruktúrou a problematickou dopravnou situáciou, ktorá
značne znevýhodňuje vidiecke ţeny v prístupe k sluţbám sociálnej pomoci (Thurston, Patten,
Lagendyk, 2006; Peek-Asa et al. 2011; Teaster, Roberto, Dugar 2006; Guidlines for
Producing Statistics...,2014). Geografická nedostupnosť niektorých vidieckych sídel
napomáha aj sociálnej izolácii ţien zaţívajúcich násilie a jednoduchšiemu skrývaniu
násilného správania (Peek-Asa, 2011). Ako hovoria Teaster, Roberto a Dugar (2006), „takéto
okolnosti nielenţe zniţujú pravdepodobnosť, ţe činy páchateľa budú mať svedkov, ale
útočníci často vyuţívajú túto izoláciu na to, aby nadobudli kontrolu nad svojimi obeťami“
(Teaster, Roberto, Dugar, 2006). Sandberg (2013) hovorí o geografickej a sociálnej izolácii
ako o „dvojitom meči“ pre vidiecke ţeny.
Charakteristikou, ktorá vstupuje do témy násilia páchaného na vidieckych ţenách, je aj niţšie
dosiahnuté vzdelanie vidieckej populácie (Shuman, 2008; Teaster, Roberto, Dugar, 2006).
Podľa zahraničných výskumov práve ţeny zaţívajúce násilie vo vidieckom prostredí sa
vyznačovali niţším stupňom vzdelania, podobne, ako aj samotní páchatelia násilného
správania. Práve niţšie vzdelanie sa spoločne s niţšou ekonomickou istotou spája podľa
Rogersa (ako ho citujú Teaster, Roberto, Dugar, 2006) aj s percipovanou niţšou schopnosťou
odísť z násilného vzťahu. S nedostatočnou vzdelanosťou sa spája aj slabšia informovanosť
o sluţbách pomoci pre ţeny zaţívajúce násilie. Podľa výskumu zahraničných autorov „mnohé
ţeny si nie sú vedomé existencie útulkov pre ţeny so skúsenosťou s násilím“ (Teaster,
Roberto, Dugar, 2006).
Pri analýze vidieckeho prostredia vo vzťahu k problému násilia páchaného na ţenách
nemoţno opomenúť ani tému nezamestnanosti či chudoby a nízkej ţivotnej úrovne. Aj
viaceré zahraničné výskumy dokladujú, ţe zhoršená socio-ekonomická situácia je jedným
16

z definičných znakov tak ţien zaţívajúcich násilie, ako aj páchateľov (Shuman et al. 2008;
Teaster, Roberto, Dugar, 2006; Sandberg, 2013). Zlá finančná situácia udrţiava ţeny so
skúsenosťou násilia v stave závislosti na partnerovi a znemoţňuje im vyhľadať a vyuţívať
sluţby pomoci (neraz spoplatnené). Nepriaznivá finančná situácia býva taktieţ zdrojom
častých partnerských konfliktov, ktoré môţu vyústiť do násilného správania. Najmä muţi,
ktorí vo vidieckom prostredí podporujúcom tradičné rozdelenie rodových rol môţu pociťovať
napr. stratu zamestnania ako osobné zlyhanie pri finančnom zabezpečení rodiny, si môţu tieto
pocity a z nich vyplývajúci stres kompenzovať práve násilným správaním. Autori Thurston,
Patten a Lagendyk (2006) upozorňujú tieţ na to, ţe vo vidieckom prostredí nie je zriedkavá
spoločná podnikateľská aktivita partnerov. To môţe ţeny, čo zaţívajú násilie ešte viac
ukotvovať v stave závislosti na partnerovi.
V prípadoch násilia páchaného na ţenách zohrávajú významnú rolu aj rôzne sociálne
deviácie, ako napr. alkoholizmus či drogová závislosť, ktoré podporujú násilné správanie.
(Teaster, Roberto, Dugar, 2006; Shuman, 2008). Shuman et al. (2008) dokumentujú tieţ
častejší výskyt predošlej trestnej činnosti u muţov zatknutých za páchanie násilia na ţenách
na vidieku v porovnaní s muţmi ţijúcimi v mestách. Dôleţitým aspektom vstupujúcim do
diskusie o násilí páchanom na ţenách v rurálnom prostredí je tieţ otázka drţby zbraní
(Shuman a kol., 2008; Teaster, Roberto, Dugar, 2006). Na vidieku, kde je poľovníctvo
relatívne častejšou aktivitou, je aj vlastníctvo zbrane pomerne beţnou záleţitosťou. Táto
skutočnosť „významne ovplyvňuje mieru strachu a zvyšuje riziko smrti obetí domáceho
násilia“ (Shuman a kol., 2008).

1.10 Viacnásobné znevýhodnenie v kontexte násilia páchaného na ţenách
Nezriedka dochádza ku kumulácii znevýhodnení, ktoré ţenu zaţívajúcu násilie o to silnejšie
ukotvujú v jej pozícii a limitujú jej príleţitosti na vymanenie sa z područia násilníka, spravidla
intímneho partnera či inej blízkej osoby. Odborná literatúra sa zmieňuje najčastejšie
o kombinácii starších vidieckych ţien, popr. o vidieckych ţenách so zdravotným
znevýhodnením. Uvedené dve modality predstavujú špecifické kategórie zvyšujúce
zraniteľnosť vidieckych ţien voči násilnému správaniu. Sandberg (2013) povaţuje napr.
zdravotné znevýhodnenie za marginalizujúci prvok, ktorý v kombinácii so ţivotom
v rurálnom priestore zvyšuje zraniteľnosť ţien voči násiliu. „Ţeny so znevýhodnením,
limitujúcim ich aktivity a nezávislosť, zaţívajú v podstatne vyššej miere násilie v intímnom
partnerskom vzťahu, sexuálne násilie a ich následky, neţ ţeny bez zdravotného
znevýhodnenia“ (Thurston, Patten, Lagendyk, 2006).
Podobne je moţné uvaţovať aj o vyššom veku ţeny. S jeho stúpaním klesá aj fyzická
kondícia a to opätovne zvyšuje závislosť ţeny na partnerovi. (Teaster, Roberto, Dugar, 2006).
Staršie ţeny navyše argumentujú dlhodobosťou vzťahu, ktorý nechcú zanechať, pričom často
tak robia s ohľadom na samotného násilného partnera. Ak je práve on tým, kto má zdravotné
problémy, sú dokonca ţeny náchylnejšie zotrvať vo vzťahu v porovnaní so situáciou, ak sú
závislými ony samy.
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1.11 Intervencia poskytovateľov sluţieb pomoci ţenám zaţívajúcim násilie
Pokiaľ ide o intervenciu a sanáciu situácie ţeny zaţívajúcej násilie, moţnosti sú relatívne
obmedzené. Filadelfiová (2005) vyjadruje kritický postoj voči slabým existujúcim
inštitucionálnym mechanizmom, „ktoré majú potláčanie násilia páchaného na ţenách vo
svojej náplni (Filadelfiová, 2005). To je v zjavnom rozpore so skutočnosťou, ţe SR je viazaná
medzinárodnými dohovormi a opčnými protokolmi k nim (napr. vyššie zmienený Dohovor o
prevencii a boji proti násiliu páchanom na ţenách a domácemu násiliu, Rady Európy,
Deklarácia Spojených národov o odstránení všetkých foriem násilia páchaného na ţenách
(1993): Deklarácia OSN o zastavení násilia proti ţenám (1994), CEDAW - Dohovor o
odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien, odporúčanie 19 (1979) zahŕňajúcimi aj
problematiku násilia páchaného na ţenách, pretoţe ich ratifikovala, alebo sa k nim prihlásila.“
(Filadelfiová, 2005). Pre situáciu domáceho násilia nie sú dizajnované špecifické opatrenia a
„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 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).
Autorky Andruchová a Bartoňová vo svojej analýze jednotlivých nástrojov pomoci ţenám
zaţívajúcim násilie z roku 2005 opisujú, zhŕňajú a podrobujú skúmaniu intervenčné
mechanizmy, ktorými disponujú pracovníci najmä krízových centier pomoci. Spomedzi
finančných nástrojov uvádzajú systém sociálnej pomoci ako jeden z pilierov sociálnej politiky
a ako „systém náhradných zdrojov najčastejšie poskytovaných v situácii hmotnej núdze
najzraniteľnejším skupinám obyvateľov“ (Andruchová, Bartoňová, 2005). Na základe toho je
moţné, aby napríklad manţelka, na ktorej je páchané ekonomické násilie, poţiadala súd
o určenie manţelského výţivného. Autorky tieţ preverujú moţnosti sociálnej infraštruktúry
priamej pomoci, akými sú napríklad sociálna prevencia, sociálnoprávna ochrana, krízové
strediská pre deti, domovy pre osamelých rodičov alebo azylové domy. Kým väčšina
z uvedených opatrení je zacielená na maloleté osoby, domovy pre osamelých rodičov
a azylové domy ponúkajú svoje sluţby i dospelej populácii. Autorky navrhujú klásť dôraz na
profesionálnu prípravu sociálnych pracovníkov a pracovníčok prichádzajúcich do kontaktu
s prípadmi násilia páchanom na blízkych osobách, vytvoriť špecializované pracovné miesta
zaoberajúce sa výhradne problematikou násilia na zainteresovaných inštitúciách, akými sú
polícia, zdravotnícke zariadenia, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, a pod., dobudovať sieť
zariadení s ubytovacími kapacitami pre osoby zaţívajúce násilie a posilniť kompetencie
terénnych sociálnych pracovníkov, polície a ďalších pracovníkov zaoberajúcich sa touto
problémovou oblasťou. Navrhujú tieţ zintenzívniť vzájomnú kooperáciu medzi jednotlivými
subjektmi poskytovania sluţieb pomoci pre osoby zaţívajúce násilie a systematizovať
a zjednotiť vykazovanie o hlásených prípadoch.
Zhrnutím faktorov asociovaných s osobitosťou roly vidieckych ţien zaţívajúcich násilie
vychádzajú tieto závery:
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 spoločenské determinanty – zhoršené ekonomické a sociálne podmienky, zníţená
dostupnosť sluţieb a informovanosť, sociálne prostredie podporujúce násilie na
ţenách,
 vzťahové determinanty – niţšia miera anonymity, konzervativizmus, tabuizácia
násilia, sociálna deviácia (alkoholizmus, drogy...)
 osobné (individuálne) determinanty - viacnásobné znevýhodnenie vzdelanie, nízke sebavedomie, zdravotné postihnutie – aj depresie.

vek, nízke

Tieto determinanty vyplývajú najmä s geografickej izolovanosti a infraštruktúrnej zaostalosti
vo vidieckych oblastiach.
Vzájomné vzťahy medzi uvedenými determinantmi sú uvedené v obr.1. Na vidiecku ţenu
zaţívajúcu násilie vplývajú všetky uvedené faktory a preto tieto predurčujú osobitosti jej
postavenia v systéme sluţieb pomoci.
Vzťahy vplývajúce na osobitosť postavenia vidieckych ţien zaţívajúcich násilie v systéme
pomoci môţu byť eliminované len aktívnou účasťou všetkých participujúcich zloţiek na
odstraňovaní neţiadúcich účinkov násilia u vidieckych ţien a to najmä:
-

obcou (samosprávou)
zdravotníckymi zariadeniami
políciou
sociálnou a odbornou pomocou v poradenských centrách (krízové centrá, sociálne
ústavy, poradenské centrá...)
sociálnymi pracovníkmi zamestnávanými prostredníctvom ESF-Európskeho
sociálneho fondu v národných projektoch a iné.

Infraštruktúrna zaostalosť
Znížená
dostupnosť
služieb,
informovanosť

Zhoršené ekonomické a sociálne
podmienky (zamestnateľnosť, väzba
na domáce hospodárstvo)

Nižšia miera anonymity,
konzervativizmus - tabuizácia
násilia, sociálna deviácia
a izolácia (alkoholizmus)

Vidiecka
žena
Geografická
izolovanosť

Viacnásobné znevýhodnenie
vek, zdravotné postihnutie,
nízke vzdelanie, depresie

Obr. 1: Vzťahové determinanty viacnásobného znevýhodnenia ţien zaţívajúcich násilie z vidieckeho
prostredia. Zdroj: vlastné spracovanie
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2.

METODOLOGICKÁ ČASŤ

Metodologická časť predstavuje výskumné otázky s odôvodneniami, ktoré sa vzťahujú na
ciele, vyplývajúce zo zadania výskumnej úlohy. Popísané sú postupy uplatnené pri
konštrukcii a výbere výskumnej vzorky. Prezentované sú metódy a techniky získavania
empirických dát a nakoniec, diskutované sú etické dilemy a konfrontácie, ktoré vyplynuli pri
zbere dát.

2.1 Vymedzenie problému a výskumné otázky
V tejto časti štúdie sú popísané štyri parciálne ciele výskumu, spolu s výskumnými otázkami,
ktoré spolu vytvárajú jednotný rámec. Pri kaţdej z tém sú uvedené zhrnutia východísk, ktoré
sú obsiahlejšie prezentované v úvodnej teoretickej časti.
1. Cieľ výskumu
Identifikovať osobitosti preţitého násilia
u ţien a riziká ohrozenia násilím u ţien
z vidieckeho prostredia

Výskumná otázka
Aké sú skúsenosti ţien z vidieckeho
prostredia s násilím zo strany
manţela/intímneho partnera?

Pre problematiku efektívneho a adresného poskytovania sociálnych sluţieb ţenám, ktoré
zaţívajú, majú skúsenosť alebo sú v ohrození násilia zo strany manţela/intímneho partnera, je
dôleţité poznať špecifiká násilia. Znamená to mať poznatky o vzorcoch a dynamike násilia na
základe skúmaných prípadov ţien, rizikách, ako aj ochranných faktoroch pre oblasť násilia
páchaného na ţenách, presvedčenia a interpretácie ţien o príčinách násilia.
2. Cieľ výskumu
Identifikovať faktory a dôsledky
viacnásobného znevýhodnenia ţien
z vidieckeho prostredia ohrozených násilím
alebo so skúsenosťou násilia

Výskumná otázka
Aké dôsledky (vplyv) majú na skúsenosť
s násilím zo strany manţela/intímneho
partnera vybrané faktory viacnásobného
znevýhodnenia:
a. Vidiecke prostredie
b. Rodinný status/ rodinná situácia

Násilie páchané na ţenách z vidieka má svoje špecifiká, vzhľadom na kvalitu ţivota,
moţnosti a celkové podmienky pre ţivot vo vidieckom prostredí. V prípade násilia páchaného
na ţenách je moţné hovoriť o rôznych typoch násilia, charakteristikách subjektov, ktorých sa
násilie týka (násilník a ţena, ktorá násiliu čelí), ako aj kultúrnych a regionálnych kontextoch,
v ktorých k násiliu dochádza. V snahe vyhnúť sa stereotypnému zobrazovaniu násilia
v partnerskom vzťahu, je dôleţité brať do úvahy vybrané faktory a tento fenomén
kontextualizovať. Prítomnosť a vplyv vybraných faktorov umoţňuje lepšie popísať, ako aj
porozumieť mechanizmom násilia a zároveň efektívnejšie adresovať pomoc ţenám
zaţívajúcim násilie.
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3. Cieľ výskumu
Identifikovať vyhľadané a poskytnuté sluţby
pomoci ţenám z vidieckeho prostredia
ohrozeným násilím alebo so skúsenosťou
násilia

Výskumná otázka
Aké typy sluţieb vyhľadávajú/vyuţívajú
ţeny z vidieckeho prostredia v prípade
ohrozenia násilím zo strany
manţela/intímneho partnera?
Aké moţnosti majú ţeny z vidieckeho
prostredia pri vyhľadávaní/vyuţívaní sluţieb
pomoci v prípade ohrozenia násilím alebo so
skúsenosťou s násilím zo strany
manţela/intímneho partnera?

Sluţby pre ţeny, ktoré majú skúsenosť s násilím, alebo sú v jeho ohrození sú jednoznačnou
a priamou odozvou angaţovanej verejnosti, štátu a ďalších subjektov, ktorá jasne signalizuje
snahu o zmenu ţivotnej skúsenosti a situácie takýchto ţien. Komplex sluţieb pre ţeny, ktoré
zaţívajú násilie dokáţe byť veľmi široký, pričom vo vzťahu k skúmaným vybraným prípadom
je dôleţité poznať ako existujúce moţnosti v oblasti poskytovaných sluţieb, tak aj bariéry,
ktoré ţenám neumoţňujú sluţby vyhľadať či vyuţiť.
4. Cieľ výskumu
Identifikácia osobitných potrieb ţien
z vidieckeho prostredia ohrozených násilím
alebo so skúsenosťou s násilím v oblasti
poskytovania sluţieb pomoci.

Výskumná otázka
Aké sú potreby ţien z vidieckeho prostredia
v prípade ohrozenia násilím alebo so
skúsenosťou s násilím?
Aké typy intervencií umoţňujú ţenám
z vidieckeho prostredia efektívne reagovať
na naţívané násilie alebo jeho hrozbu?

Pre ţeny, ktoré majú skúsenosť s násilím zo strany manţela/intímneho partnera alebo sú
v ohrození násilia, je potrebné vytvárať siete podporných intervencií a sluţieb. Znalosť
potrieb ţien, ohrozených násilím alebo so skúsenosťou násilia, ktorá je situovaná
a kontextualizovaná do rámca ich osobných skúseností a širšieho prostredia, je predpokladom
pre tvorbu účinných opatrení (sluţieb) pre ţeny so skúsenosťou s násilím, či v ohrození
násilia.
2.2 Metodika výskumu: identifikácia výskumných metód a techník
Výskum charakteristík preţitého násilia páchaného na ţenách za účelom tvorby efektívnych
sluţieb pre ţeny, ktoré majú skúsenosť s násilím alebo sú v jeho ohrození, sa opieral
o kvalitatívny prístup, biografickú metódu, ţivotné histórie. Zberom empirických
kvalitatívnych dát je moţné dokumentovať vzorce skúseností jednotlivcov i skupín, rovnako
tak skúmať individuálne mikro skúsenosti, v rámci širších makro rámcov. Navyše, informácie
získané prostredníctvom kvalitatívneho výskumu umoţňujú porozumieť individuálnym
postojom a správaniu, rovnako aj dôsledkom rozhodnutí uskutočnených v minulosti a ich
hodnoteniu. Kvalitatívny výskum, napriek uplatneniu rigoróznych postupov, umoţňuje, aby
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sa stal výskumný proces tvorivý a zároveň neupúšťal z citlivosti na kontext, ktorým môţe byť
aj osobná minulosť. Disman (1993) pripomína, ţe kvalitatívne metódy dokáţu reflektovať
komplexitu aj variabilitu osobných výpovedí, ktoré sa viaţu na situácie, pre ktoré je treba
identifikovať pravidelnosti (Disman, 1993).
Dôvodom uplatnenia biografickej metódy bola snaha zachytiť subjektívnu a autentickú
stránku osobných skúseností ţien, ktorá bola spätá s ich skúsenosťou s násilím. Biografická
metóda sa zakladá na prezentácii ţivotného príbehu či jeho významných častí, pričom
vychádza z rozprávania človeka – informátorky o svojom ţivote a jeho podstatných častiach
(Bertaux, Kohli, 1984). Voľba metód a techník k zberu dát viaţucich sa k násiliu, prítomnom
v partnerskom vzťahu, v ktorom ţena zaţívala násilie, bol motivovaný snahou prepojiť
individuálne, ako aj sociálne, kultúrne či štrukturálne aspekty ľudského ţivota (Hareven,
2000; Moţný, 2006).

2.3 Výskumné metódy a techniky: charakteristika
Pri zbere výskumných dát boli pouţité tieto kvalitatívne výskumné metódy:
1.
2.

Biografické rozprávania
Pološtruktúrované interview

Váha výskumu spočívala na individuálnych rozhovoroch s informátorkami. Uplatnené boli
biografické rozprávania a pološtruktúrované rozhovory – interview, pri vedení ktorých bol
pouţitý dotazník, ktorý obsahoval hlavné tematické okruhy. Cieľom rozhovorov bolo získať
informácie biografickej povahy, o individuálnych ţivotných skúsenostiach informátoriek,
ktoré rámcovali skúsenosť ţivota v násilnom vzťahu. Vyuţitie biografických rozprávaní
spočívalo v presnejšom zhromaţďovaní informácií o správaní, významoch, postojoch
a pocitoch informátoriek, ktoré sú za iných okolností ťaţko pozorovateľné. Keďţe biografické
rozprávanie je implicitne procesuálne, odkrýva skúsenosť a záţitok, ktorý je autentický
a ţenám dáva legitímny hlas v advokovaní po zmene postavenia ţien.
Niektoré tematické oblasti rozhovoru boli vopred určené cieľom výskumu, ktoré vyplývalo zo
zadania. Jednoznačnú líniu rozhovoru určovala informátorka. Aj preto bol dotazník rámcový,
ktorý stanovoval základné témy. Viaceré z otázok i ďalších diskutovaných okruhov vyplynuli
zo spoločnej konverzácie, pričom sa vyvíjali podľa atmosféry, v akej rozhovor prebiehal.
Stretnutie výskumníčok s informátorkami nevyhnutne otvárali moţnosti pre vzájomné
informovanie sa o sociálno-demografických charakteristikách, čo ovplyvňovalo kvalitu aj
priebeh vzájomných interakcií a odoziev na otázky.
Pri rozhovoroch bolo dôleţité uplatňovať konkrétne otázky9, vyhýbať sa zneisťujúcim
abstrakciám a interpretáciám. Dôraz bol kladený na otvorené otázky, pričom informátorkám
bola ponechaná moţnosť opätovne prerozprávať rôzne situácie, rekonštruovať i znovu
porozumieť či nanovo konceptualizovať diskutovanú tému či jav.

9

Podľa pravidiel vedenia etnografického interview, jedná sa o opisné, kontrastné a štrukturálne otázky, ktoré sa
výraznou mierou opierajú o kategórie, ktoré v rozhovore prezentuje samotný informátor/informátorka.
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Typ empirických údajov, ktoré sa výskumom zbierali, sa týkal osobného, rodinného
a partnerského ţivota ţien. Aj preto ich nebolo moţné získavať bez budovania a posilňovania
dôvery vo vzťahu výskumníčka – informátorka. Podmienkou vedenia rozhovorov bolo, aby
prebiehali v priateľskej atmosfére, ktorá minimalizovala kontrolu informátoriek nad vlastným
rozprávaním a odpoveďami na otázky. Vzťah výskumníčka – informátorka musel cielene
stavať na rešpekte voči informátorkiným vedomostiam a skúsenostiam, pokiaľ mal
nadobudnúť povahu spolupracujúceho vzťahu.
Zdôrazňovanie partnerského a rešpektujúcu prístupu vo vedení rozhovoru s informátorkami,
ktoré mali skúsenosť s násilím zo strany manţela/intímneho partnera, je vlastný feministickej
výskumnej metodológii. Východiskom feministicky orientovaných interview je jasné
deklarovanie otvorenosti, emocionálnej účasti, ako aj otvorenie sa moţnosti budovania
relatívne blízkeho vzťahu, ktorý je zaloţený na dôvere, zdieľaní a emocionálnej reciprocite
(Brewer, 2000). Vzhľadom na to, ţe všetky informácie mali osobný charakter, bolo potrebné
uplatňovať porozumenie a upevňovať vzájomne rovnocenné pozície.
Rozhovory s informátorkami predstavovali moţnosť, ako ozrejmovať im samotným
výskumnú problematiku. Samotnou účasťou na rozhovore získavali informátorky predstavu
o diskutovaných témach. Prostredníctvom vlastných odpovedí a do kontextu interview
situovaného poznávania získavali predstavu o rozsahu i povahe skúmanej problematiky.

2.4 Násilie páchané na ţenách ako súčasť naratívnej biografickej prezentácie a
osobnej biografie
Rozhovor s respondentkou, nech je akokoľvek tematicky orientovaný na aspekty násilia
páchaného na ţenách, má nevyhnutne biografický rozmer. Preţité násilie je súčasťou ţivotnej
skúsenosti ţeny, pričom sa viaţe na rôzne ţivotné cykly (detstvo, mladosť, dospelosť). Násilie
páchané na ţenách zo strany manţela/ intímneho partnera je súčasťou osobnej biografickej
reprezentácie vlastného ţivota, toho, akým spôsobom ţeny – informátorky vnímajú svoj ţivot,
ako ho mentálne reprezentujú a naratívne konštruujú. Ţivotný príbeh, ktorého súčasťou je
násilie zo strany manţela/intímneho partnera, môţe byť konfrontovaný s ideálnou, kultúrne
určenou definíciou šťastného ţivota. Inými slovami, pokiaľ je snahou ľudí preţiť v ţivote
šťastný a naplnený ţivot, preţité násilie v ţivote ţeny túto mentálnu reprezentáciu šťastne
preţitého ţivota pozmeňuje. Rozprávania o preţitom násilí patria medzi dôleţité súčasti
ţivotného príbehu ţien a ich identít. Rozprávania ţien o preţitom násilí zo strany intímneho
partnera/manţela majú preto kvalitu príbehov ţivotných kríz10. Rozprávania o ţivotných
krízach sú totiţ organizované okolo tém, ktoré zahrňujú rôzne formy strádania, prekonávania
a zvládania rôznych typov problémov, ţivotných zvratov a iných emocionálne nabitých
udalostí. Aj preto treba označenie ţivotná kríza chápať skôr voľne, ako strešný pojem pre istý
typ významných, zlomových a pamätlivých udalostí. Rozprávania o preţitom násilí zo strany
manţela/intímneho partnera sa viaţu na opisy súvisiacich ţivotných skúseností v dospelom
veku ţivota (väzba na ţivotný cyklus – dospelosť). Pokiaľ sú rozprávania o preţitom násilí
10

Príbehy o ţivotných krízach predstavujú netriviálny komplex rozprávaní o významných ţivotných udalostiach,
ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú spôsob uvaţovania o sebe ako jednotlivcovi/kyni, svojom najbliţšom
okolí – rodine a okolitom svete.
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chápané ako rozprávania osobnej histórie, v porovnaní s inými príbehmi ponúkajú vhľad do
vnútra, moţnosť prezentovať získanie múdrosti, poznania a porozumenia, ako aj kritickú
reflexiu zaţitých udalostí s jasným pomenovaním rol a zodpovedností aktérov v násilnom
vzťahu. Rozprávania o preţitom násilí predstavujú legitímne výpovede ţien o tejto špecifickej
skúsenosti, ktorá by v ţiadnom prípade nemala byť vystavená hodnoteniam a súdom.
Rozhovory so ţenami, ktoré mali skúsenosť s násilím zo strany intímneho partnera boli
rámcovanými rozprávaniami o iných okolnostiach a udalostiach ţivota. Začínali
spomienkovým biografickým rozprávaním o detstve a rodine pôvodu, zahŕňali rozprávanie
o období
mladosti a dospelosti,
vrátane
rodinného a manţelského/partnerského
spolunaţívania. Následne, biografické rozprávanie o ţivote sa stalo východiskom pre
etnografický rozhovor o preţitom násilí. Etnografický rozhovor sa líši od konverzácie nielen
prítomnosťou výskumníčky, ktorá rozhovor vedie, ale najmä vyuţívaním špecifických typov
otázok kladených za účelom získania konkrétnych údajov/dát.

2.5 Výber respondentiek
2.5.1. Tvorba/konštrukcia výskumnej vzorky

Dizajn výskumného zadania implicitne počítal s realizáciou rozhovorov so ţenami so
skúsenosťou s násilím zo strany manţela/intímneho partnera z vidieckeho prostredia. Vidiek
bol v kontexte štúdie preto chápaný priestorovo i kultúrne. Znamená to, ţe za účelom
realizácie rozhovorov s informátorkami bola do úvahy braná veľkosť sídla (obce), v ktorej
ţeny dlhodobo bývajú. Vidiecke prostredie zároveň predstavoval aj rámec pre aktivity ich
osobného (rodinného, partnerského, profesijného a pod.) ţivota. Výskumná skúsenosť
ukázala, ţe uskutočnenie rozhovorov so ţenami, ktoré v čase zberu dát zaţívajú násilie, či
aktuálne čelia tejto hrozbe zo strany manţela/intímneho partnera, je nebezpečné ako pre ne
samotné, tak aj pre výskumníčku. Výskumníčka svojimi otázkami konfrontuje ţenu, ktorá
násiliu čelí, pričom jej nevie poskytnúť adekvátnu špecializovanú podporu (emocionálnu,
materiálnu, psychologickú, a pod.). Navyše, v prípade, ţe ţena informátorka zaţíva násilie zo
strany manţela/intímneho partnera, výskumníčka svojou prítomnosťou môţe vystaviť ţenu –
informátorku zvýšenému nebezpečenstvu.
Druhým aspektom uskutočnenia rozhovorov so ţenami, ktoré zaţívajú násilie, či sú
v ohrození násilia, bola moţnosť zvyšovania existujúcej traumy, pocitu viny či priamej
zodpovednosti za situáciu, v ktorej sa ţena nachádzala.
Riešením tejto dilemy bolo:
Rozhovory boli vedené so ţenami, ktoré mali skúsenosť s rôznymi podobami násilia zo strany
muţov (manţela/intímneho partnera), ale ktoré v čase rozhovoru neboli uţ násiliu priamo
vystavené, ani nepociťovali ţiadnu priamu hrozbu násilia. Vhodnými kandidátkami na
rozhovor tak boli ţeny rozvedené a vdovy. Takáto voľba zniţovala riziko nebezpečenstva,
naopak, o násilí mohli ţeny v interview hovoriť bez obmedzení a akéhokoľvek priameho
ohrozenia. Na druhej strane, vzorka musela počítať s takýmto, v zásade obmedzujúcim
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parametrom (ţena so skúsenosťou násilia zo strany intímneho partnera, ţena rozvedená,
vdova).
Ďalšou dôleţitou kategóriou boli ţeny, ktoré aj napriek tomu, ţe nemali priamu skúsenosť
s násilím, dokázali tento jav na lokálnej úrovni reflektovať. Jednalo sa o ţeny aktívne
v obecnej spolkovej činnosti alebo angaţujúce sa ţeny v spoločenskej činnosti na pomoc
ţenám či seniorom, ktoré boli zorientované v lokálnych vzťahoch, prípadne mali informácie
o situácii ţien, ktoré mohli násilie aktuálne či v minulosti zaţívať. Rozhovory s takýmito
ţenami sa snaţili o zachytenie reflexií o situácii ţien, o získanie informácií o sociálnej
infraštruktúre a zmenách v spôsobe ţivota miestneho obyvateľstva.
Tretiu skupinu informátoriek predstavovali ţeny, ktoré pôsobili v (ne)špecializovaných
zariadeniach, sluţby ktorých mohli ţeny zaţívajúce násilie vyuţiť. Rozhovory s týmito
ţenami sa zameriavali na reflexiu násilia páchaného na ţenách ako príčiny vyhľadania sluţieb
(ne)špecializovaných sluţieb, reflexiu rozsahu tohto javu u klientok a prepojenosť tohto javu
s fungovaním samotných zariadení. Vzhľadom na to, ţe cieľom nebolo popísať mechanizmy
podpory pre ţeny zaţívajúce násilie zo strany (ne)špecializovaných zariadení, je moţné
chápať rozhovory s týmito informátorkami ako doplnkové.
2.5.2. Kategórie informátoriek

Zber dát prostredníctvom rozhovorov prebiehal s týmito troma kategóriami informátoriek:
-

-

So ţenami, ktoré mali skúsenosť s rôznymi formami násilia zo strany partnera, ale
ktoré v čase výskumu uţ neboli s násilím priamo konfrontované
So ţenami, ktoré reflektovali povahu a mieru násilia na ţenách vo svojom okolí
a dokázali diskutovať jeho špecifiká, vzhľadom na širšie sociálne a ekonomické
súvislosti, existujúce v lokálnych kontextoch
S odbornými pracovníčkami zariadení, ktoré poskytujú ţenám zaţívajúcim násilie
nešpecializované sluţby.

2.6 Ďalšie okolnosti výskumu a zberu empirických dát
Rozhovory s informátorkami boli anonymné, dobrovoľné a nahrávané s ich súhlasom. Tento
súhlas mohol byť písomný alebo ústny a zaznamenaný na audiozáznam. Celkovo bolo
realizovaných 19 rozhovorov. Z 19 rozhovorov bolo sedem rozhovorov uskutočnených s
pracovníčkami z krízových zariadení alebo z obecných úradov a dvanásť rozhovorov priamo
so ţenami so skúsenosťou s násilím.
Informátorky boli zaradené medzi vidiecke ţeny na základe vylúčenia zdravotného
postihnutia a s trvalým pobytom vo vidieckych obciach Slovenska. Ţeny so zdravotným
postihnutím boli so súboru vylúčené, pretoţe ich ţivotná situácia je poznačená viacnásobným
znevýhodnením, čím by sa jednoznačne neidentifikovali osobitosti ţeny z vidieckeho
prostredia. Ide o ţeny, ktoré sú zamestnané alebo sú len krátko bez práce. Sú viazané na
vidiecke prostredie, v ktorom vyrastali a kde majú vytvorené svoje sociálne siete, ktoré im
dávajú pocit „bezpečia“ a pomoci. V prípade, ţe sa ocitnú v krízovom stredisku (v meste)
majú záujem vrátiť sa do svojej obce.
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Zber dát sa uskutočnil vo vybraných vidieckych lokalitách a v nešpecializovanom zariadení,
ktoré poskytuje ubytovacie sluţby ľuďom v núdzi (núdzové bývanie, útulok).
Samostatné rozhovory trvali od 45 minút do 2 hodín, obyčajne však 60-90 minút, podľa
ochoty a moţností informátoriek rozprávať sa a diskutovať o problematike. Dve hodiny
predstavovali optimálnu, mnohokrát však maximálnu hranicu udrţania vzájomnej pozornosti.
Stretnutia s informátorkami začínali predstavením sa, oboznámením informátorky s
výskumnou témou a spôsobom zberu dát. Bol vysvetlený kontext výskumu, spracovanie aj
pouţitie dát (dáta ako podklad pre dizajn podporných programov pre ţeny či potenciálne
ďalších výskumných zadaní). Diskutovaná bola bezpečnosť informátoriek, zachovanie
anonymity mien i miest, o ktorých by bola v rozhovore zmienka. V záujme získania
neskreslených výpovedí, vysvetlený bol zámer rozhovory nahrávať na diktafón. Ak bol
rozhovor nahrávaný, jedine na základe informovaného súhlasu informátorky.
Podmienkou vedenia rozhovoru bol výber miesta, v ktorom sa informátorka mohla cítiť
bezpečne, bez ohrozenia, s moţnosťou slobodne odpovedať na výskumné otázky zamerané na
tému násilia páchaného na ţenách. Obyčajne platilo, ţe voľba takéhoto miesta bola
diskutovaná s informátorkou, resp. informátorke bola priamo ponechaná moţnosť rozhodnúť
o mieste, kde by mohol byť rozhovor uskutočnený. Informátorky okrem výberu miesta
rozhovoru určovali aj termín a čas stretnutia. Táto moţnosť ponechávala informátorkám
slobodu v rozhodovaní sa, dávala im moţnosť premyslieť si svoje východiská i sa na spoločné
stretnutie pripraviť.
So ţenami, ktoré mali skúsenosť s násilím zo strany manţela/intímneho partnera, boli
obyčajne uskutočnené minimálne dve stretnutia. Prvé stretnutie bolo výskumné, druhé
stretnutie uţ primárne ako výskumné vnímané nebolo. Počas týchto stretnutí bolo samozrejme
moţné pokračovať vo výskumnom rozhovore a v zbere dát, zároveň však tieto stretnutia
umoţnili opakovane sa poďakovať za spoločne strávený čas a ešte viac prehĺbiť pozitívne
ukončenie vzájomnej spolupráce.

2.7 Etika výskumu: (Re)viktimizácia a (re)traumatizácia v rozprávaniach ţien
Súčasťou zberu dát k problematike prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách bolo
niekoľko konfrontácií, ktoré mali priame etické dôsledky pre ďalšie vedenie rozhovorov/
interview (k problematike násilia páchaného na ţenách).
Aj v zmysle vyššie uvedeného, podmienkou vedenia rozhovorov so ţenami, ktoré počas
svojho ţivota s manţelom/intímnym partnerom zaţili násilie, za účelom zberu dát, musí byť
rešpektovanie ich súkromia a vytváranie a posilňovanie emocionálneho bezpečia. Inými
slovami, ţiadna z respondentiek nemôţe byť ani na chvíľu vystavená takým postupom
výskumníčky, ktoré by viedli k prejavom bezmocnosti, stigmatizácie a traumatického
znovupreţitia násilných situácií u informátorky (viktimizácia) (Feindler et al., 2002: 64).
Takáto situácia poľahky môţe nastať v dôsledku relatívne dlhej, štruktúrovanej povahy
rozhovoru, ktorého vedenie sa opiera o dodrţiavanie relatívne neflexibilných protokolov
(kladenie špecifických otázok podľa štruktúrovaného dotazníka, identifikácia tematických
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okruhov). Na druhej strane, mnoţstvo výskumných rozhovorov umoţňuje posilnenie
porozumenia skúsenosti ţien s násilím, legitimizuje túto skúsenosť a napomáha rozpoznaniu
transformatívnych potenciálov – potenciálov pre vnútorné posilnenie ţeny so skúsenosťou
násilia a pre pozitívnu zmenu. Všeobecne platí, ţe súcitné a rešpektujúce vedenie rozhovoru
by na informátorku nemalo mať škodlivý efekt. V záujme posilnenia práv, emocionálnej
bezpečnosti informátorky je potrebné zdôrazniť, ţe získané údaje musia byť vnímané ako
dôverné a anonymné. O tomto poňatí dát a spôsobe ich spracovania, ako aj pouţitia preto bola
kaţdá informátorka opakovane informovaná.
Ďalším dôleţitým aspektom vzájomného posilňovania dôvery v rozhovore bolo kriticky
pracovať s mýtmi, ktoré predstavy a presvedčenia o násilí páchanom na ţenách zo strany
intímneho partnera sprevádzajú11. V rozhovoroch so ţenami sa stalo nevyhnutným
reflektovať, ako sú otázky v rozhovore formulované, aby nepodporovali zaţité stereotypy
a mýty o násilí na ţenách.
V rozhovore boli dôleţité momenty ticha, pauzy, nielen ako výsledok emocionálneho (znovu)
preţitia situácie, ale aj ako príleţitosť pre uvedomenie si faktov či dôsledkov opisovaných
situácií či správania.
Informátorky boli od prvej chvíle informované o tom, ţe informácie od nich získané budú
spracovávané aj prezentované tak, ţe dôsledne zachovajú ich anonymitu. Vzhľadom na to, ţe
informácie získané od všetkých troch typov informátoriek boli vnímané ako citlivé, v texte
nie sú uvádzané ich mená, mená tretích osôb, o ktorých sa vo svojich rozprávaniach zmieňujú
a ani lokality.

2.8 Spôsob analýzy empirických dát
Analýza empirických dát stavala na kombinácii viacerých analytických postupov:
kvalitatívnej doménovej a tematickej analýze, ktorá umoţnila identifikovať významové
vzťahy medzi kategóriami, určiť analytické domény a strešné a zahrnuté termíny, ktoré boli
vyhľadávané vo výrokoch informátoriek. Biografické údaje boli analyzované s ohľadom na
kľúčové témy, ktoré sa v rozprávaniach vyskytli.
Východiskom pre pouţitie elementov tematickej a doménovej analýzy je predpoklad, ţe
ľudské poznatky i skúsenosti sú organizované tak, aby dávali ľuďom zmysel, pričom vtedy
ich popisujú svojimi termínmi. Cieľom analýzy je porozumieť, ako ľudia organizujú svoje
poznatky a skúsenosti a ako ich klasifikujú. Analytický postup spočíval v identifikovaní
prvkov, ktoré sú buď pozorovateľné (materiálne, ako je napríklad jedlo, choroby, symptómy)
alebo nepozorovateľné (konceptuálne, ako sú napríklad roly, emócie). V kontexte výskumu
vidieckych ţien so skúsenosťou s násilím zo strany manţela/intímneho partnera bolo dôleţité
identifikovať prvky vo vopred identifikovaných doménach (napríklad: typy/formy preţitého

11

Mýtmi sú napríklad tieto presvedčenia: ţeny si o násilie pýtajú, koledujú; násilie je len jednorazovým aktom
a netrvá dlho; ţena v násilnom vzťahu môţe z neho kedykoľvek odísť; osoby (muţi), ktorí konajú násilie na
ţene, majú váţne psychické problémy; násilie nemá dlhodobé, len krátkodobé efekty na ţenách, ktoré ho preţili;
násilie sa deje len v chudobných rodinách a pod. (podľa Grothues, Marmion, 2006).
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násilia), alebo identifikovať doménu na základe prvkov. Následne analýza umoţnila zachytiť
prepojenosť jednotlivých skupín objektov/javov.
Pri práci s empirickými dátami boli uplatnené aj prvky fenomenologickej analýzy. Tá sa
zameriava na porozumenie jedinečným osobným skúsenostiam, ako aj na zistenie toho, aký
majú tieto ţivotné skúsenosti pre ľudí význam. Tento analytický postup dáva moţnosť lepšie
porozumieť rozhodnutiam, voľbám či stratégiám, ktoré ľudia robia v kontexte pre nich
špecifických javov. Ţivotné skúsenosti informátorov a informátoriek sa stretávajú
s interpretatívnym procesom zo strany výskumníkov a výskumníčok. Tí vyvodzujú závery
z dát, ktoré sa týkajú javov (fenomenologický aspekt procesu). Počas celého procesu
interpretácie si výskumník či výskumníčka musia byť vedomí kontextuálnych aspektov, voči
ktorým sú dáta zbierané. Kladnou stránkou fenomenologického postupu je, ţe umoţňuje
účastníčkam výskumu (informátorkám) pochopiť svoju rolu vo výskumnom procese
a prejaviť emócie, zdieľať skúsenosti a názory.
Analytický postup vyuţíval doslovné prepisy rozhovorov, ktoré z nadhľadu umoţnili rozvinúť
vstupnú perspektívu informátorky – znalkyne svojho ţivota. V dôsledku dôkladného čítania
prepisov vznikla štruktúra výskumnej správy, ktorá prechádzala od kódovania informácií
obsiahnutých v prepísanom rozhovore, cez identifikované témy aţ po ucelený model a určenie
pravidelností naprieč výpoveďami.
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3. EMPIRICKÁ ČASŤ – INTERPRETÁCIA DÁT
3.1 Osobitosti preţitého násilia a riziká ohrozenia násilím u ţien z vidieckeho
prostredia
V snahe získať údaje o preţitom násilí u ţien z vidieckeho prostredia, ţenám boli kladené
otázky o ich skúsenosti s násilím zo strany manţela/intímneho partnera. Zaujímala nás povaha
násilných činov/aktov zo strany manţela/intímneho partnera, avšak bez výraznejšej
identifikácie či hodnotenia fyzických alebo psychologických dôsledkov. Avšak, aj keď
v rozhovoroch s informátorkami neboli priamo diskutované fyzické či psychologické
dôsledky násilného správania muţov, neznamená to, ţe o nich nebola v rozhovoroch zmienka.
Pri uvaţovaní o význame i miere násilia, ktoré zo strany manţela/intímneho partnera ţeny
z vidieckeho prostredia zaţili, je dôleţité vnímať aj opisy násilných aktov, spolu
s hodnotiacimi referenciami.
Deskriptívna povaha tejto časti nevysvetľuje príčiny násilia páchaného na ţenách. Predstavuje
skôr snahu o kvalifikované nahliadnutie do problematiky násilia páchaného na ţenách
z pohľadu osobných skúseností samotných ţien, ktoré boli získavané pýtaním sa na ich
skúsenosti s násilím.
3.1.1 Skúsenosti ţien s násilím
Fyzické násilie

Interpretácie násilia sú podmienené subjektívnym vnímaním, na ktoré má vplyv sociokultúrny
kontext, ako aj generačná príslušnosť ţien. Násilie na ţenách zo strany muţov bolo
u informátoriek predovšetkým asociované so skúsenosťou s fyzickým násilím. Fyzické
násilie, spolu so sexuálnym a psychickým, resp. emocionálnym násilím predstavuje jednu
z troch základných foriem násilia páchaného na ţenách12 (Johnson, Ollus, Nevala, 2008;
Nichols, 2006). Odborná literatúra podrobnejšie uvádza klasifikáciu jednotlivých foriem
násilia podľa miery fyzického zranenia na menej váţne, váţne a veľmi váţne násilné akty
(Johnson, Ollus, Nevala, 2008).
Informátorky v rozhovoroch tlmočili najmä svoje skúsenosti s týmito podobami fyzického
násilia: škrabance, trţné rany, bitie, obliatie studenou vodou počas nočného spánku (...keď
som napríklad, uţ som spala večer v posteli, doma som čakala dieťa, ma oblial s vedrom vody
v posteli.), udretie po tvári/fackanie, silné udieranie do tváre (A potom akoţe mi takto päsťou
na oko dal, mi napuchlo, nevidela som na oko vôbec. A ešte druhý krát ma udrel tu (podľa
názornej ukáţky na ľavú sánku a ústa), na ústa, tak mi rozsekol peru, to som mala napuchnuté
tieţ.), hrubé aţ bolestivé strkanie do tela, ťahanie za vlasy, kopanie do tela, vyhráţanie sa so
zbraňou, rozbíjanie a hádzanie predmetov v okolí ţeny, nútenie k sexuálnemu
aktu/pohlavnému styku, znásilnenie.
Menovanie násilných aktov nič nenapovedá o fyzických aj psychologických /emocionálnych
dôsledkoch na zdraví ţien. Fyzické zranenia sú však netriviálnymi indikátormi pri
12

Popri fyzickom, sexuálnom a psychickom/emocionálnom násilí je moţné hovoriť aj o ďalších formách násilia:
ekonomické násilie, inštitucionalizované násilie, symbolické a štrukturálne násilie.
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objektívnom, ale najmä subjektívnom posudzovaní váţnosti preţitého násilia13. Ţeny v tejto
súvislosti uvádzali ako priame fyzické dôsledky násilia modriny, bolesti hlavy, fyzickú únavu
a nespavosť.
Pri líčení násilných aktov sa informátorky zmieňovali o kričaní, nadávaní, vulgárnom
osočovaní zo strany muţov. Tieto prejavy mnohokrát sprevádzali fyzické násilné akty
a zvyšovali vnútorné napätie a strach ţien.
Psychické/emocionálne násilie

Na kvalitu ţivota ţien so skúsenosťou s násilím má mnohokrát oveľa väčší vplyv zaţité
psychologické/emocionálne násilie, resp. psychologické a emocionálne dôsledky fyzického
násilia neţ násilie fyzické. Emócie, ktoré sú vyvolané násilným správaním muţov, intenzívne
ovplyvňujú spôsob, akým ţeny interpretujú svoje skúsenosti, ako na ne nazerajú a kauzálne
prepájajú. Nielen fyzická, ale aj psychologická a emocionálna zraniteľnosť ţien, ktoré sú
vystavené násiliu zo strany muţa, má dopad na ţenskú subjektivitu a tvorbu vlastného
sebaobrazu.
Ţeny v rozprávaniach o skúsenosti s násilím zo strany manţela/intímneho partnera sa
zmieňovali o tom, ţe muţ sa vyhráţal ich smrťou alebo smrťou ich detí či iných blízkych
osôb: (No tak, najviac si moţno pamätám, to najhoršie, naposledy to bolo. Ţe prišiel domov
opitý a ţe. Aj viackrát sa stalo, ţe sa vyhráţal, ţe on zabije moju mamu...; A ešte deťom, keď
sa vyhráţal, ţe aj deti zabije a sám sa potom obesí...; Lebo sa akoţe vyhráţal, ţe keď to
poviem, tak, tak ţe ma zabije. Ja som to nepovedala...; Také vyhráţanie proste. Vyhráţal sa
mi stále. ... Vyhráţal sa. Tie posledné dva týţdne sa vyhráţal. To uţ bolo zlé. To som sa
bála.).
Ďalej uvádzali vyhráţanie sa samovraţdou (Ţe zabije mňa aj deti a ţe sám sa obesí. Ţe keď to
niekomu poviem.), zastrašovanie, vulgárne nadávanie a uráţanie (Napríklad som upratovala
a prišiel domov opitý a začal mi nadávať do kur... a aby so zmizla z jeho domu...),
prenasledovanie, obťaţovanie, vyčerpávanie výsluchmi, kontrola.
Jedna z informátoriek, ktorá mala manţela zamestnaného v policajnom zbore uviedla, ţe
čelila vyčerpávajúcim výsluchom, z dôvodu manţelovej neopodstatnenej ţiarlivosti.
(...posledné dva týţdne, ako som bola nahlásila, tak to sa nedalo. Večer, také výsluchy do
rána. Proste, aby som sa len priznala, ţe s kým som bola. S kým som bola proste. A keď som
povedala, ţe nie, tak tam bola facka alebo ťahanie za vlasy a tak.). Niekoľkohodinové
výsluchy, ktorým čelila popri starostlivosti o domácnosť a syna so zdravotným
znevýhodnením a ktoré boli spojené s kontrolovaním a bitím, ju fyzicky aj psychicky
vyčerpávali aţ do tej miery, ţe sa pokúsila o samovraţdu otrávením, ktoré komentovala
slovami, „Ja som bola uţ nevyspatá, unavená, nevládala som ani navariť, nič, proste starať
sa o rodinu. Tak som si vysypala (lieky, pozn.). Som si ich dala. Som to skôr plánovala.“

13

Keď majú ţeny klasifikovať svoju skúsenosť s násilím, sú to práve fyzické zranenia, ktoré ich v tom
usmerňujú. Zároveň, prepojenosť fyzického násilia s emóciami ovplyvňuje kvalitu spomienok, pričom sú to
práve závaţné násilné akty, ktoré nedovoľujú informátorkám zabúdať na preţitú skúsenosť s násilím.
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Takmer všetky informátorky sa zmieňovali o kontrole zo strany muţa, ktorá nadobúdala rôzne
podoby. Ţeny sa v rozhovoroch zmieňovali o fyzickej a sociálnej izolácii, keď boli
uzamykané v byte či dome a bolo im znemoţňované vo voľnom pohybe (A ma zavrel v byte
a ma nepustil nikde, aby som nemohla odísť.). Ďalšou formou kontrolujúceho správania
násilníka je kontrola nad telom ţeny. Ţeny uvádzali, ţe muţi komentovali to, ako vyzerajú,
ako sa obliekajú. Za jednu z najváţnejších prejavov moci a kontroly muţa nad ţenou je
kontrola nad telom ţeny a to vo forme sexuálneho násilia a kontroly počatia (...potom, potom
ešte, mám doslovne povedať škaredo, ţe mi ešte urobil druhé dieťa? A ja som nechcela len
kvôli tomu dať prečo, ţe to bolo proti mojej vôli. (informátorka rozpráva dojato, pozn.).
Muţi kontrolujú sociálny ţivot ţien sledovaním ich aktivít, sociálnych kontaktov, pričom sa
ich snaţia obmedzovať a zasahovať do nich. Ţeny uvádzali regulovanie aţ zákazy v
kontaktovaní sa s blízkymi príbuznými a priateľmi, kontrolovanie plnenia kaţdodenných úloh
v domácnosti, ako aj v čase voľna.
Neprišla som domov trebárs o tretej z práce, lebo, veľakrát som zostávala na Obecnom úrade
dlhšie pracovať, lebo som tam bola len sama. ...A keď som zostala dlhšie v práci a on uţ
potom prišiel tam a hneď, ţe prečo som neprišla domov z práce. Alebo pod oknom kričal
alebo prišiel hore, ani nepovedal a tak hocikedy prišiel a ma skontroloval. Ţe či som tam
alebo. Počas pracovnej doby hocikedy prišiel a keď som prišla pozde domov, uţ hneď začal,
ţe kde som bola a tak. To bolo tá kontrola.... No ale najviac takto v práci proste. Lebo ráno
som odišla a proste hocikedy prišiel do práce. Kaţdý deň, lebo tam bol doma. Tak to denne
bolo.
Alebo som chodila na korčule a ma išiel kontrolovať hocikedy na aute. Ja som išla hore, po
Š(lok.) som chodila na korčuliach, tam som sa otočila a išla som naspäť a on hocikedy na
aute. Nemal vodičský (preukaz, pozn.), ale hocikedy sadol do auta a išiel za mnou. Tak ma
kontroloval.
Lebo boli proste niekedy kontroly z roboty. Keď išiel do roboty. Kde si, čo robíš. Alebo
niekedy aj prišiel cez obed ma sledovať. Také vyhráţanie proste. Vyhráţal sa mi stále. ...
Kontroloval.
On mi proste neveril. Išiel do roboty, ale on ma asi aj sledoval. A ja som nevedela. A proste
kameru si dal tieţ. Zapol si a ja som nevedela, ţe čo doma robím a tak.
Spätne, z perspektívy ţien je v takejto atmosfére náročné udrţať si odstup a mať kontrolu nad
vlastnou bezpečnosťou, zdravím a osobnou pohodou. Keďţe ţeny si boli vedomé
kontrolujúceho a následne disciplinujúceho správania muţov, boli si vedomé aj zvyšovania
ich pocitu bezmocnosti, prítomnosti fyzickej aj psychickej únavy a vyčerpania. Dominancia
muţa nad ţenou prostredníctvom získavania kontroly nad jej správaním a myšlienkami
popiera rovnocennosť v partnerskom vzťahu, narúša dôveru, ktorá je zaloţená na vzájomnosti
a dopĺňaní sa (Giddens, 1990).
V rozprávaniach skúseností informátoriek bolo moţné implicitne alebo explicitne zaznamenať
emócie, ktoré sa spájali so zaţívaným násilím: strach, odpor, hnev, ale aj rozpaky, pocity viny
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a hanbu14. Tieto pocity limitujú autonómiu ţien, pričom najmä strach paralyzuje ţenu
v rozhodnutí na násilie promptnejšie reagovať, resp. z násilného vzťahu odísť (To som sa
bála. Ale uţ proste, jak uţ som bola preč, tak jak uţ mi zvonil mobil, tak ten strach vo mne
bol. ... Vedela, ţe mám aj strach, ţe nechcem ani nahlásiť (čo sa mi stalo, pozn.). Strata
autenticity, ako jedného z dôleţitých atribútov moderných individuálnych identít sa u ţien
spájala s tým, ţe sa cítili bezmocné a bez hodnoty.
3.1.2 Dôvody násilia – rizikové faktory

Poznatky o situácii ţien, ktoré majú skúsenosť s násilím alebo sú v ohrození násilia by mala
byť popri identifikácii moţností v oblasti poskytovania sluţieb zaloţená na identifikácii
rizikových faktorov. Pod rizikovými faktormi je moţné chápať tie individuálne a sociálne
(sociokultúrne) aspekty, ktoré zvyšujú šancu na páchanie násilia, ktorými môţu byť (1)
sociálne a osobnostné charakteristiky ţien a muţov a (2) sociálne (sociokultúrne), politické
a inštitucionálne kontexty, v ktorých k násiliu dochádza, vrátane postojov, ktoré násilie
normalizujú alebo ho odmietajú.
Medzi individuálne charakteristiky je moţné zahrnúť: vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
sociálny a ekonomický status, uţívanie alkoholu, liekov a omamných látok, skúsenosť
s násilím v čase detstva, v rodine pôvodu, v iných obdobiach ţivotného cyklu,
v (predchádzajúcom) partnerskom vzťahu.
Výskumné dáta umoţnili v rámci vyššie uvedených dvoch skupín identifikovať nasledujúce
rizikové faktory:
a) na úrovni individuálnych charakteristík:
o Ţiarlivosť
o Uţívanie alkoholu
o Sociálne siete násilníka
b) z perspektívy kontextov:
o Rodinná situácia (ekonomická situácia rodiny/domácnosti, v ktorej ţena ţije,
dlhodobá starostlivosť o člena rodiny)
o Miesto bydliska ţeny so skúsenosťou násilia/ dominantný charakter prostredia.
Ţiarlivosť

V diskusii o príčinách násilia, ţeny – informátorky uvádzali ako jednu z moţných príčin
ţiarlivosť partnera. Platilo, ţe ţiarlivosť bola zámienkou k fyzickému aj psychickému násiliu
voči ţene.
Ţiarlivosť je základná, veľmi komplexná emócia, ktorá je aktivovaná v prípade, ţe inak
cenený vzťah začína byť v ohrození. Ţiarlivosť motivuje správanie, ktoré odvracia akékoľvek
nástrahy, ktoré by viedli k ohrozeniu existujúceho hodnotného vzťahu (Buss, 2013: 155). Na
druhej strane, ţiarlivosť významne prispieva k stupňovaniu napätia, pričom posilňuje vznik
konfliktu.
A potom neviem, dáko od neho to prišlo, ţe začal ţiarliť. Proste, ţe. Proste, som ochladla ku
nemu. A proste potom začal on ţiarliť. Ţe dakoho mám, ţe aby som sa priznala tak. A to ten
posledný mesiac, to bolo také veľmi zlé. Som nevedela vydrţať. Posledné dva týţdne uţ taký
14

Ide o základné emócie, ako aj komplexnejšie, tzv. sociálne či morálne emócie.
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bol, ţe aby som sa priznala. Proste, stále myslel na to (ţe s kým mu mohla byť pani neverná,
pozn.). Z blízkej rodiny, kto ku nám chodil. Alebo čo on mal svojich kamarátov. Tak myslel na
tých kamarátov. A len chcela, aby som sa, akoţe aj nasilu priznala. Len chcel počuť, ţe hej, ţe
mala som niekoho. Tak potom, tie posledné týţdne ma začal biť. Nemohla som spávať v noci,
ţe aby som sa proste priznala. Aj tak ma, uniesol. Bol policajt, tak vedel, jak to má robiť.
Preč, autom, aby tam neboli svedkovia, aby som sa priznala.
A potom začal, potom sa začali tie, ja neviem, tie naše problémy uţ vyvrcholili. Pretoţe, on sa
nebral nikde do roboty, a len chodil do krčmy a pil a s kamarátmi. A potom, tí mu rozprávali,
aby si dával pozor na ţenu, lebo ja dobre vyzerám a on bol tučný a ţe. Začal ţiarliť. To bol
potom problém, ţe začal ţiarliť.
Ţiarlivosť je jedným zo znakov, ktorý pomáha identifikovať muţov ako potenciálnych
násilníkov (Wilson, 1996; Wilkerson, 2006). Je prejavom vlastníckeho postoja násilníka voči
svojmu okoliu, pričom mnoho ráz súvisí s kontrolovaním a určovaním pravidiel, ako by sa
ţena mala správať voči tretím osobám, najmä muţom.
Odborná literatúra uvádza, ţe násilie páchané na ţenách z dôvodu ţiarlivosti obyčajne
nadobúda závaţné formy. Najvypuklejším pólom ţiarlivosti je predstava o nevere,
podozrievanie ţeny z toho, ţe bola neverná. Potom, čo muţi deklarujú podozrenie z nevery
manţelky/partnerky, pričom sa ju snaţia potvrdiť a násilím potrestať, násilie sa vyskytuje
častejšie a prestáva byť dôvodom na podporné intervencie zvonka (Johnson, Ollus Nevala,
2008).
Uţívanie alkoholu

Nadmerná ţiarlivosť v spojení s pravidelným uţívaním alkoholu môţe vyústiť aţ do veľmi
závaţných foriem násilia. Vtedy sú ţeny vystavované hrubému zaobchádzaniu, ťaţkým
fyzickým ublíţeniam a ako jedna z informátoriek uviedla, aţ znásilneniu.
Ţe posledné dva týţdne, ako som bola nahlásila, tak to sa nedalo. Večer, také výsluchy do
rána. Proste, aby som sa len priznala, ţe s kým som bola. S kým som bola proste. A keď som
povedala, ţe nie, tak tam bola facka alebo ťahanie za vlasy a tak. Viete, do rána akoţe. Také
to bolo. Alebo, ţe, keď nemal vypité, ţe bol na triezvo, tak len stále sa ma vypytoval, aby som
sa priznala. Ale keď uţ bolo vypité, to uţ bolo horšie. Tak opitý človek, pod vplyvom alkoholu,
tak to uţ nerozmýšľa jak na triezvo. Keď bol triezvy, tak len ma vypočúval, aby som sa
priznala. Aby som sa nebála, ţe nespraví mi nič. Proste taký nátlak stále. On nechcel počuť
nič, len aby som sa priznala. A darmo som mu ako hovorila, ţe nie, nie. On chcel len to počuť,
aby som sa priznala. Bolo aj tak, ţe ma uniesol s autom, preč, do lesa. Aj tam chcel, aby som
sa priznala. A keď som povedala, ţe nie, tak ma začal biť. Facky. Ťahanie za vlasy. Facky.
Tak ma akoţe na auto (hodil, pozn.). Bil ma, ťahanie za vlasy, potom ma o zem (hodil, pozn.).
Tri kopance. Ja som mu hovorila, ţe maj rozum, ţe ja som nemala s nikým nič. Ja nemám
s nikým nič. Stále ti budem ja toto opakovať. Môţeš ma aj zabiť. Tak uţ potom dáko ho to
prešlo...
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Súčasťou násilia, ktoré ako zámienku vyuţíva presvedčenie o nevere partnerky je aj
vystavovanie ţeny zahanbujúcim situáciám a zneisťovaniu, mnoho ráz aj verejne. Jedna
z informátoriek opisovala svoju skúsenosť, ako ju manţel vystavil konfrontácii s rôznymi
muţmi a ich partnerkami, obviňujúc ju z nevery. Iná informátorka uviedla, ţe jej partner začal
ţiarliť po intervencii svojich priateľov, s ktorými sa pravidelne stretával v pohostinstve a pri
poľovačkách.
Alkoholizmus bol identifikovaný ako rizikový faktor z niekoľkých dôvodov: alkohol sa
povaţuje za prediktor spáchania násilného aktu/činu v manţelskom/partnerskom vzťahu. Pod
uţívaním alkoholu v kontexte násilia páchaného na ţenách sa myslí jeho nadmerné uţívanie
a spotreba. Pre adekvátne posúdenie vplyvu alkoholu, ako aj omamných látok či liekov by
bolo dôleţité zachytiť frekvenciu jeho spotreby a mnoţstvo spotreby v rámci určeného
časového obdobia. Výsledky odborných štúdií poukazujú na to, ţe pre násilie páchané na
ţenách zo strany manţela/intímneho partnera je skôr ako spotreba dôleţitejším aspektom
frekvencia intoxikácie (stav opitosti).
V kontexte rozhovorov s informátorkami bolo naduţívanie alkoholu dávané do súvislosti so
zaţívaným násilím. Informátorky sa vyjadrovali v tom zmysle, ţe ich manţelia/partneri
uţívali alkohol v skupinách, v miestnych pohostinstvách, hneď po skončení pracovnej doby,
pričom domov sa vracali mnoho ráz v opitom stave.
Aj keď informátorky uvádzali, ţe ich partneri nadmerne uţívali alkohol, samotné uţívanie
alkoholu či omamných látok nie je pravou príčinou násilia páchaného na ţenách. Platí, ţe nie
všetci uţívatelia alkoholu a omamných látok sú aj násilníkmi, a naopak, nie všetci násilníci
musia uţívať alkohol či omamné látky. Uţívanie alkoholu a omamných látok nesmie násilné
správanie muţov voči ţenám ospravedlňovať. Príčiny násilia páchaného a ţenách sú hlboko
zakorenené v rodovej nerovnosti a nie sú len dôsledkom intoxikácie či uţitia alkoholu a
omamných látok. Násilie páchané na ţenách zo strany muţov nie je ţiadny nevedomým
a nekontrolovateľným javom, naopak je to vedomý akt. Uţívanie alkoholu preto nie je
súčasťou adekvátnych vysvetlení existencie násilia.
A potom začal, potom sa začali tie, ja neviem, tie naše problémy uţ vyvrcholili. Pretoţe, on sa
nebral nikde do roboty, a len chodil do krčmy a pil a s kamarátmi. A potom, tí mu rozprávali,
aby si dával pozor na ţenu, lebo ja dobre vyzerám a on bol tučný a ţe. Začal ţiarliť. To bol
potom problém, ţe začal ţiarliť. ...A potom sa stalo, ţe ma udrel. Ţe proste mi dal facku, alebo
ma strkol na schodoch, ţe som spadla a tak. A to sa stalo trikrát a potom som si uve(domila,
pozn.).
Boli také incidenty, ţe prišiel opitý a mi šaty potrhal dole zo šnúry...
Sociálne siete násilníka

Za faktor, ktorý ţeny v rozhovoroch o zaţitom násilí uvádzali, bol povaţovaný aj okruh
priateľov násilného partnera. Pravidelné stretnutia s priateľmi, mnohokrát spojené s uţívaním
alkoholu, mali podľa informátoriek vplyv na kvalitu vzájomného spoluţitia a ţivot rodiny.
Ţeny usudzovali, ţe spúšťačom násilia, ktoré zaţili, mohli byť aj priateľstvá
manţela/partnera.
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No on od začiatku, on nebol by zlý, len on pil. A keď som mu to povedala, keď sme sa uţ
zobrali, on pil. ... Bol poľovník. A chodil s poľovníkmi a to stále pil. Alebo keď prišiel
z roboty, bol zvyknutý chodiť do krčmy. ...Rovno do krčmy. Stalo sa, ţe, nie kaţdý deň, ale bol
zvyknutý na to. Takţe. Kus sa aj obmedzoval, akoţe, pozeral na to, ţe máme decko a ţe. Tak
išiel domov. Ale niekedy, keď sa tak, ako povie, ţe utrhol, tak som ho musela ísť hľadať. Lebo
som ani nevedela, ţe kde je... Pri kamarátoch a tak a popíjali. A neprišiel proste domov.
V prostredí vidieka sa kľúčové siete priateľov a dôleţitých blízkych osôb vytvárajú uţ
v mladom veku. V prípade muţov je rovesnícka skupina referenčnou skupinou, ktorá
usmerňuje postoje a presvedčenia, hodnoty i názory o rôznych aspektoch ţivota. To sa týka aj
postoja a správania sa k ţenám, ktoré koherentne súvisia s predstavami o muţskosti a o tom,
čo znamená byť vo vidieckom prostredí (teda v kontexte v kontexte miestnej kultúry
i skupinových noriem) muţom.
Len jeho to proste štvalo, ak mu rozprávali, ţe ona dobre vyzerá a ti ju dakto pretiahne
(výrazne, pobúrene, pozn.) a také mu rozprávali chlapi.
Ţivot na vidieku odhaľuje prítomnosť morálnych kódov, ktoré sa týkajú rodových rol, pričom
ich aktuálne obsahy môţu byť zdrojom napätia a konfliktov. Z pohľadu rodových a
sexuálnych identít, vidiecke prostredie je konceptualizované ako priestor, ktorého
identifikujúcim symbolom je manţelstvo a rodina. Normalizovaná predstava o postavení
rodov v rurálnom prostredí upevňujú sociálne inštitúcie (manţelstvo, rodina, práca), pričom
upevňujú aj stereotypné verzie vidieckej maskulinity a tým aj dominancie a moci.
3.1.3 Ţenská subjektivita a autonómia v rozprávaniach o skúsenosti s násilím

V modernej súčasnosti je moţné sledovať kultúrne zmeny v postojoch a presvedčeniach, ktoré
sa týkajú sexuality a postavenia rodov, rol a zodpovedností muţov a ţien, ich postojov
k (nielen vlastným) telám, ako aj násiliu. Pri skúmaní osobitostí preţitého násilia sa v tomto
ohľade javí dôleţité skúmať, ako ţeny vnímajú násilie zo strany muţov, ako toto vnímanie
súvisí s generačnou príslušnosťou a statusom ţien a pripravenosťou tento jav reflektovať.
Rozprávania informátoriek nepriamo poukazujú na povinnosť ţien starať sa o členov rodiny,
emocionálne rodinu ako partnerský vzťah emocionálne vyţivovať. Zvládnutie starostlivosti
o rodinu, preukázanie schopnosti postarať sa o ňu a všetkých jej členov (vrátane bliţšieho
i širšieho príbuzenstva) je otázkou cti a súčasťou pozitívneho sebahodnotenia ţien. V prípade
existencia násilia sa táto pozitívna predstava rozpadá.
Nechcela som si to pripustiť, lebo vţdycky som verila, ţe tí chlapi sa dokáţu zmeniť a ţe keď
je ţena dobrá, robí všetko, čo treba, ţe sa stará, tak, ţe to bude fungovať (rozprávanie
s plačom, pozn.). A ţe dokáţe sa zmeniť. A ţe si to bude váţiť a ţe, proste to bude dobre. Ale
neni to pravda.
Z pohľadu veku informátoriek, takmer všetky je moţné zaradiť do skupiny ţien dospelého
veku (40-60 rokov, narodené v 50., 60. a 70. rokoch 20. st.)15. Z rozhovorov s mladšími
ţenami bolo moţné vypozorovať tendenciu o zaţitom násilí s partnerom diskutovať, hľadať
15

Jedná sa o vekovo značne diferencovanú skupinu.
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východisko k zlepšeniu situácie, kým u starších ţien bolo násilie viac vnímané ako fakt.
Priam rovnocenne sa však k ukončeniu násilného vzťahu ţeny odhodlali po tom, čo ho
vnímali ako neriešiteľný problém, výrazne ohrozujúci ich ţivot, prípadne aj ţivot ich detí.
Interpretácie seba a interpretácie skúseností, spojených s násilím zo strany manţela/intímneho
partnera, boli v rozhovoroch prepájané s kultúrne určeným obrazom šťastného a ideálneho
manţelského/partnerského a rodinného ţivota.
A potom uvaţujem o tom, ţe a ja som sa tak starala a odkopli ma a vyuţili a ja také poníţenie
som zaţila. Tak o čom je to potom ten ţivot. Lebo ťaţko mi je, ţe niekto, presne to. Ţe niekto
vychová deti, s jedným manţelom. Vychovajú spolu vnúčatá. Sú šťastní, dokáţu spolu ţiť. A ja
napriek tomu, ţe som bola dobrá, dobre som sa chovala a predsa sa mi také stalo, ţe nemám
to šťastie, ţe. Aj deti. Teraz si zoberte, ţe tie dve majú tam otca, tá jedna tam. Uţ to nikdy
nebude také ako rodina. Nikdy.
Rozpor medzi kultúrnou konštrukciou šťastného ţivota, síce preţívaného v lokálnych
podmienkach vidieckeho prostredia vybraného regiónu a osobnou skúsenosťou, bol
pociťovaný subjektívne vo svetle dialogického zdieľania detailov o preţitom násilí.
Vzhľadom na kompaktný charakter rozprávania a interview bolo moţné zaznamenať
vyjadrenia, ktoré si na jednej strane uvedomovali stratu autonómie a kapacít pre rozhodovanie
o sebe, na druhej strane posilňujúcu skúsenosť o hodnote vlastných rozhodnutí. Kritická
odozva na násilné správanie muţa bývala zosilnená pri reflexii vlastných úspechov
a výsledkov16.
Dokáţem si to tak povedať. Keď tak rozmýšľam, ţe nejaký cieľ si stanovím a potom idem za
tým. Robím všetko pre to. Isteţe nejdem proste cez, ţe by som niekomu ublíţila, to nie. Ale
chcem to dokázať a urobím proste maximum pre to, aby som to tak zvládla. A ţe vţdy pozerám
ţe na tie deti, aby deti sa mali lepšie. ...A ja vţdycky preto som chcela, ţe nemajú otcov takých
starostlivých, ţe na koho sa obrátia. Tak to musím všetko ja urobiť. Tak vţdy som všetko
robila ja...
Získané primárne údaje vo výskume poukázali na povahu násilných činov/aktov zo strany
manţela/intímneho partnera. Pri skúmaní miery násilia, ktoré zo strany manţela/intímneho
partnera ţeny z vidieckeho prostredia zaţili, sme zaznamenali dôleţité opisy násilných aktov,
spolu s ich hodnotiacimi referenciami. Získané výskumné údaje potvrdili identifikované
predpokladané tieto rizikové faktory:
1. Z hľadiska vlastného posúdenia situácie/na úrovni individuálnych charakteristík:
 Ţiarlivosť
 Uţívanie alkoholu/spojené s pretvárkou muţa o náprave
 Sociálne siete násilníka/sociálne siete ţien zaţívajúcich násilie ako významné
faktory pomoci
2. Z hľadiska predikcie situácie:

16

Toto konštatovanie vyplýva z rozhovorov so ţenami zaţívajúcimi násilie, ktoré uţ dokázali prekonať (aj
čiastočne) traumu zo spoluţitia s agresorom.
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o Rodinná situácia/rodinné zázemie, dôleţité sú obidve rodiny, ako ţeny so
skúsenosťou s násilím, tak aj rodina agresora (ekonomická situácia
rodiny/domácnosti, v ktorej ţena ţije, dlhodobá starostlivosť o člena rodiny)
o Miesto bydliska ţeny so skúsenosťou násilia/ dominantný charakter
prostredia/existencia stereotypov.

3.2 Faktory a dôsledky viacnásobného
prostredia so skúsenosťou s násilím

znevýhodnenia

ţien

z vidieckeho

Situácia ţien z vidieckeho prostredia, ktoré zaţívajú alebo majú skúsenosť s násilím bola
popisovaná s ohľadom na informácie, získané z pološtruktúrovaných rozhovorov. Údaje
z rozhovorov boli v procese kódovania pre kategórie preskupené tak, aby v závere
v kauzálnom modeli zohľadnili aj vplyvy interpretačných kategórií k intervencii pomoci.
Výpovede informátoriek sme sledovali naprieč kategóriami, ktoré v prípade vidieckych ţien
ponúkala odborná literatúra. Zároveň sme v zhode s princípmi fenomenologickej analýzy
ponechávali priestor pre reflexiu osobnej skúsenosti a vyvodzovanie osobných záverov o ich
význame v ţivotoch ţien.
Ako rizikové faktory sme uţ vyššie uviedli ţiarlivosť, alkoholizmus, pretvárku muţa.
Nemenej dôleţité sú na vidieku sociálne siete, ktoré má vytvorené tak agresor, ako aj ţena
zaţívajúca násilie. Ich psychologické dôsledky v rámci násilia u vidieckych ţien zaţívajúcich
násilie sme neskúmali.
Vzťahy medzi jednotlivými kategóriami vyjadruje nasledujúci model.

Tabuizácia násilia
Vytvorené siete priateľov
Pôsobenie stereotypov

Geografická izolácia

Nižšie dosiahnuté vzdelanie

Tolerovanie násilia
Nižšia miera anonymity

Slabšia informovanosť

Osobné znevýhodnenia
Deviácie

Absencia pomoci,
nedostatok financií

Nezamestnanosť, chudoba

Intervencia

Obr. 2. Faktory osobitostí vidieckych ţien zaţívajúcich násilie
Zdroj: vlastné spracovanie

Takáto zjednodušená schéma vyjadruje subkategórie, kde najmä uvaţujeme, aké sú príčinné
podmienky skúmaného javu, v akom kontexte sa odohráva a za akých intervenujúcich
podmienok. Dôleţité sú aj stratégie jednania a ich následky.
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3.2.1 Faktor 1: Tabuizovanie a tolerovanie násilia

Akékoľvek uvaţovanie o násilí páchanom na ţenách nevyhnutne zasahuje do privátnych sfér
rodinného ţivota a partnerského spolunaţívania. Tie sú vnímané ako nedotknuteľné domény
jednak individuálnych volieb a rozhodnutí, ako aj rodinných hodnôt, kde sú intervencie
z externého prostredia povaţované za neţiadúce. Je moţné sa domnievať, ţe násilie páchané
na ţenách je javom, ktorý narúša kultúrny ideál rodinného a partnerského ţivota, s relatívne
pevne danými rodovými pozíciami, na šírení ktorého sa podieľajú inštitúcie a autority. Inými
slovami, kultúrne reprezentácie rodinného a partnerského ţivota sa opierajú v prípade
vidieckeho prostredia o systém pravidiel. Násilie môţe byť rovnako súčasťou mechanizmov
potvrdzovania poriadku vecí (order of things), dodrţiavania systému, ktorý stojí na ustálených
kategóriách a princípoch.
V prípade násilia páchaného na ţenách zo strany intímneho partnera/manţela, ktoré sa
mnohokrát odohráva v prostredí rodiny, resp. spoločnej domácnosti, je dôleţité odvolať sa na
inštitucionálny kontext rodiny, existujúcej špecificky v podmienkach vidieckeho prostredia.
To sme uţ vyššie definovali nielen ako priestorové a materiálne miesto, ale aj ako prostredie
kultúrne. Pokiaľ vychádzame z predpokladu, ţe rodina je pevnou zloţkou sociálnej
organizácie, ako sociálna a kultúrna inštitúcia spočíva na rozdieloch, ktoré sú prisudzované
muţom a ţenám v rámci ustanoveného poriadku. Pre sociálnu štruktúru vidieckeho prostredia
je stále veľmi významná rodina, zaloţená na manţelskom vzťahu. Diferencovaná štruktúra
vzťahov v rodine, ktorá je zaloţená na vzťahoch generácií a rodov (prítomnej v rodinnej
štruktúre, lineárne zobrazenej v schéme deti – rodičia – starí rodičia a pod.), umoţňuje zdieľať
intímne poznatky o blízkych druhých. Na základe príkladov z rôzneho kultúrneho prostredia
vieme, ţe práve v rodinnom prostredí je prítomný veľký tlak na konformné dodrţiavanie
pravidiel je veľký.
Ţeny zaţívajúce násilie mnohokrát svoje skúsenosti s násilím neprezrádzajú, s týmto typom
skúseností sa zdôverujú len málokomu, ak vôbec. Ako dôvod uvádzajú preţívaný pocit hanby
a obavy z nepochopenia svojej situácie od druhej strany. Pocit hanby a úzkosti môţe byť
spájaný s presvedčením, ţe za násilie nesú zodpovednosť ony samotné. Koniec koncov, aj
v zmysle vyššie uvedeného, násilie v ţiadnom smere nekorešponduje s predstavou o šťastnom
ţivote, v ktorom je moţné napĺňať ľudské, osobné i profesionálne potenciály.
Tolerovanie násilia súvisí najmä so špecifickými rurálnymi rodovými vzťahmi. Na tieto
vplýva v slovenských vidieckych pomeroch silný konzervativizmus a silná ortodoxná
náboţenská viera ţeny spôsobuje u samotných ţien neochotu ohlásiť násilie. Muţi sú v tomto
prípade zo strany manţelky/partnerky často posudzovaní za svoje násilnícke konanie veľmi
mierne a hovorí sa aj v odborných kruhoch o rurálnej patriarchii (Sandberg, 2013).
Najväčší problém? Pre mňa...no, hlavne je to taký pocit hanby. Ja teda som mala veľký
problém niekomu povedať, čo sa mi stalo. A ozaj vie to minimum počet ľudí. V práci to nevie
nikto, ja sa proste za to hanbím, aj keď to moţno znie nepochopiteľne a som ţena teda, ktorá
nesedí doma v kúte, snaţí sa s takýmito vecami niečo robiť, ale ja som sa za to hanbila, aj sa
za to hanbím. Takţe môj najväčší problém bolo to niekomu povedať...
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Prvok zodpovednosti za zaţívané násilie rezonoval u ţien v prípadoch, pokiaľ si svojho
partnera vybrali samé. Slobodný výber ţivotného partnera mal diskvalifikujúci efekt na
moţnosti zverejňovať skúsenosti s preţívaným násilím. Zverejnenie skúsenosti s násilím
stavalo ţenu do situácie zlyhania, za ktorú by mala prebrať zodpovednosť. Zdôrazňovanie
povinnosti prebrať zodpovednosť za násilie vystupovalo v diskutovaní moţností zdieľania
tejto skúsenosti s najbliţšími rodinnými príslušníkmi, špecificky z vlastnej rodiny pôvodu.
...Tu som bývala...a prišiel akoţe domov, mal vypité z futbalu, a ma zbil. A teraz ja s takým
vedomím, ja si spomínam na ten pocit. Ţe ako ja teraz pôjdem bývať k nemu do S(lok.), keď tu
som len doma a on ma zbil. Ale som sa, nechcela som sa zdôveriť, ani som to nepovedala
rodičom. Som sa hanbila, ţe mali pravdu. A ešte to bol len začiatok. Som to nepovedala, pred
nikým som nehovorila. By som sa hanbila, ţe dobre, mi hovorili, a nepočúvla som.
No tak, to akoţe nevedeli ľudia. Toto nevedeli. Ja som to akoţe nehovorila, lebo som sa
hanbila. Lebo, proste, mama ma varovala. A potom uţ mi aj v robote povedali akoţe
kolegyne, čo boli staršie a povedali, ţe počuli, ţe on aj tú prvú ţenu bil. Len akoţe, nikto sa
proste do toho nechcel miešať.... Hanbila som sa. Hej. Lebo mama bola taká, ţe taká bola
prísna mama. A s ňou sa nedalo o takom rozprávať, nikdy.
Slobodný výber ţivotného partnera zo strany ţien nemôţe byť v ţiadnom prípade dôvodom
k tomu, aby preberali zodpovednosť za násilie, ktoré v partnerskom vzťahu zaţívajú. Je viac
ako moţné vychádzať z predpokladu, ţe ţeny, pokiaľ majú moţnosť vybrať si svojich
ţivotných partnerov, robia tak s vedomím, ţe nebudú v tomto vzťahu vystavené násiliu. Platí,
ţe voľba ţivotného partnera je vyjadrením moţnosti, ţe ľudia môţu robiť rozhodnutia,
o ktorých si myslia, ţe budú pre nich tie najlepšie. Vo vzťahoch, ktoré sa ţeny rozhodli
slobodne kultivovať ako vzťahy partnerské, sa tak dôleţitou stáva otázka ich bezpečnosti.
O to významnejší je tento fakt, pokiaľ má partnerský vzťah muţa a ţeny, v rámci meniacich
sa štruktúr modernej spoločnosti vytvorený na základe ich slobodných rozhodnutí, prinášať
lásku, naplnenie a podmienky pre osobný rozvoj. Partnerský vzťah ako zdroj medziosobného
uznania, lásky a rozvoja, môţe byť v ostrej konfrontácii s inštitúciou manţelstva ako sociálnej
a ekonomickej potreby s pevne ustanovenými rolami pre muţa a ţeny17. V podmienkach
individualizácie vidieckej rodiny je potrebné zamýšľať sa nad tým, ako ţeny môţu
usmerňovať a ako reálne manaţujú riziká násilia tak, aby korešpondovali s ich osobnými
i sociálnymi ţivotmi.
V zhode s vyššie uvedeným, za jeden z dôvodov pretrvávajúceho násilia na ţenách sa
povaţuje privátnosť rodinného ţivota. Ochrana súkromia, nedotknuteľnosť privátnej sféry je
súčasťou morálneho poriadku aj vidieckeho prostredia. Štruktúrovanie sociálnych vzťahov na
báze dichotómie súkromný – verejný je vystavené tlaku, ktorý vytvárajú skupiny (vidieckeho
obyvateľstva), v snahe zachovať tento klasifikačný vzťah spojitý (koherentný). Pokiaľ je
17

Štrukturálne zmeny v organizácii domácnosti a rodinného ţivota je moţné intenzívne pozorovať od 19.
storočia (moderná rodina). V dôsledku týchto zmien sa menia vzorce správania sa členov rodiny a širšieho
príbuzenstva, ktorú charakterizuje individualizácia (neolokalita manţelských či kohabitujúcich párov, nukleárna
rodina, odpútavanie sa od širšieho príbuzenstva, citovosť v partnerských a príbuzenských vzťahoch a pod.).
Partnerský ţivot a v širšom zmysle aj ţivot rodinný sa stáva súčasťou projektov identity, čo v nemalej miere
ovplyvňuje aj ţivoty ţien, vrátane ţien vo vidieckom prostredí.
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rodinný ţivot vnímaný ako súkromný a teda zvonka nedotknuteľný, v kontexte morálnych
kódov vidieckeho spoločenstva je moţné usudzovať, ţe javy, akým je násilie páchané na
ţenách môţu byť okolím prehliadané a ţeny, ktoré takéto násilie zaţívajú, sú sociálne
neviditeľné. Pokiaľ takéto ţeny neviditeľné nie sú, otázkou ostáva, ako je zabezpečená ich
ochrana a aká je odozva na ich skúsenosť s násilím. E. Gracia uvádza, ţe súčasťou komplexu
neviditeľných prekáţok, ktoré bránia ţenám zverejňovať svoju skúsenosť s násilím v snahe
mobilizovať adekvátnu podporu je ignorancia (nikto nevie, nepočuje, nevidí, nezaujíma sa),
sociálne ticho a nezáujem (inhibícia), kedy okolie o násilí vie, ale nekoná proti nemu.
Prostredie s takými atribútmi posilňuje sebaobviňujúce postoje ţien (victim blaming
attitudes), čím zniţujú svoje moţnosti pre poskytnutie i prijatie podpory (Gracia, 2004: 536).
Ako Gracia ďalej poznamenáva, takéto postoje zároveň „napomáhajú udrţovať klímu
sociálnej tolerancie pre násilie v intímnych vzťahoch.“ (Gracia, 2004: 536).
Ja som to akoţe nehovorila, lebo som sa hanbila. Lebo, proste, mama ma varovala. A potom
uţ mi aj v robote povedali akoţe kolegyne, čo boli staršie, ţe počuli, ţe on aj tú prvú ţenu bil.
Len akoţe, nikto sa proste do toho nechcel miešať. Potom mi to hovorili, keď uţ som odišla.
V tomto kontexte je veľmi zaujímavý postreh pracovníčok (ne)špecializovaných zariadení,
ktoré v rozhovoroch diskutovali vzájomný vzťah medzi rozšírením násilia páchaného na
ţenách a počtom ţien, ktoré vyuţívajú odborné, hoci nešpecializované sluţby určené ţenám
zaţívajúcim násilie. Samozrejme, otázka vyuţívania, resp. nevyuţívania sluţieb zo strany
ţien, ktoré násilie zaţívajú je veľmi komplexná (týka sa kvality a dostupnosti poskytovaných
sluţieb, zavádzania efektívnych modelov podporných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie,
mikroklímy zariadení a centier, ktoré v rôznej miere poskytujú sluţby pre ţeny zaţívajúce
násilie, profesijné, osobné a osobnostné predpoklady pracovníkov a pracovníčok
pomáhajúcich profesií pre efektívne poskytovanie sluţieb pre ţeny so skúsenosťou s násilím
a pod.). Kaţdopádne, poznamenávajú, ţe ponuka presahuje dopyt po sluţbách zo strany ţien:
...Máme väčšiu ponuku. Máme stále voľné miesta. Treba však pripomenúť, ţe nízky dopyt po
sluţbách ešte nemusí znamenať zníţenie rozsahu násilia páchaného na ţenách.
Ticho a nezáujem tých, ktorí o násilí páchanom na ţenách vedia, ale nekonajú, prispievajú
k tvorbe sociálneho prostredia, ktoré násilie páchané na ţenách toleruje, prispieva
k posilňovaniu sociálnej pasivity a samotné ţeny znemocňuje18. V snahe prelomiť bariéry
verejného zamlčovania prítomnosti násilia páchaného na ţenách je potrebné intenzívnejšie
zvyšovať verejné povedomie o problematike násilia páchaného na ţenách, zvyšovať moţnosti
pre identifikovanie a ohlasovanie prípadov zaţitého a zaţívaného násilia, v reţime budovania
a posilňovania bezpečnosti ţien v domácom prostredí.
3.2.2 Faktor 2: Geografická a sociálna izolácia

Vzdialenosť sídla od najbliţšieho významného centra je jedným z parametrov, ako priamo
a relatívne objektívne posudzovať mieru izolácie. V prípade násilia páchaného na ţenách
z vidieckeho prostredia je dôleţité uvaţovať v termínoch geografickej, ako aj sociálnej
18

Znemocnenie – zbezmocnenie - oslabenie. Základom slova je moc v zmysle moţnosti autonómneho jednania
ale aj akcie.
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izolácie. Izoláciu všeobecne moţno chápať ako koncept, ktorý nesúvisí len s individuálnou
situáciou jednotlivca/jednotlivkyne (preţívanie a pociťovanie samoty, v extrémnom prípade
odmietanie druhými), ale nadobúda nadindividuálny rozmer, keďţe sa dotýka aj skupín
(rodina, sociálne skupiny) a komunity.
Geografická a teda fyzická izolácia predstavuje jeden z atribútov pre uvaţovanie o ţivote vo
vidieckom prostredí. Takmer všeobecne platí, ţe ţeny ţijúce vo vidieckom prostredí čelia
dôsledkom geografickej izolácie v podobe nedostupnosti celej škály sluţieb, ktoré
v mestskom prostredí bývajú inak dostupné. Navyše, v prípade zaţívaného násilia,
geografická izolácia posilňuje sociálnu izoláciu ţien, na ktorej podiel mávajú v nemalej miere
samotní násilníci. Z pohľadu geografickej izolovanosti vidieckych spoločenstiev, viaceré
štúdie sa zaoberali najmä dostupnosťou sluţieb pre ţeny zaţívajúcich násilie, ako aj kvalitou
týchto sluţieb. V tomto ohľade je dôleţitý najmä stav miestnej komunikačnej infraštruktúry
(dopravná sieť, moţnosť dopraviť sa do najbliţšieho mestského centra, verejná dostupnosť
obecného telefónu umiestneného na viditeľnom mieste a pod.).
Špecificky v prípade ţien z vidieckeho prostredia je dôleţité hovoriť nielen o geografickej,
ale aj o sociálnej izolácii. Podľa definície Wilsona (ako cituje Lanier, Maume, 2009: 1313),
sociálna izolácia je „nedostatok kontaktu alebo udrţiavanej interakcie medzi jednotlivcami
a inštitúciami, ktoré reprezentujú dominantnú podobu (mainstream) spoločnosti“19.
Vzájomná prepojenosť a závislosť sociálnych inštitúcií vidieckeho prostredia (rodina,
susedstvo, spoločenstvo, vzdelávacie formálne inštitúcie) podporuje predstavu o vidieckom
spoločenstve ako súdrţnom a podporujúcom celku. Vidiecke prostredie je moţné vnímať na
jednej strane ako regulatívne smerom k rôznym patologickým javom, na druhej strane ako
prostredie s existenciou účinných sociálnych väzieb, ktoré facilitujú altruizmus a vďaka
ktorým je moţné získať rôzne typy sociálnej podpory. V ekológii vidieckeho prostredia sa
preto sociálna izolácia javí ako paradox. V dôsledku štrukturálnych zmien 20. storočia, ktoré
pozmenili povahu aj vidieckeho spoločenstva (diskutované aj vyššie v prípade dynamiky
moderného rodinného a partnerského ţivota), je moţné pozorovať meniace sa vzorce
sociálnej organizácie spoločenstva. Konkrétne máme na mysli zniţovanie sociálnej kontroly
a upúšťanie od dosahovania spoločných cieľov, ktoré sa premietajú aj do vnímania
a preţívania bezpečia.
Problematika násilia páchaného na ţenách (nielen) z vidieckeho prostredia si ţiada zaostrený
pohľad na štrukturálne charakteristiky sociálneho ţivota vidieckeho prostredia, ktoré
prispievajú či sa priamo podieľajú na prítomnosti násilia. Je moţné predpokladať, ţe
podmienky pre prítomnosť násilia v intímnych vzťahoch sú určované aj štruktúrou
medziosobných vzťahov a kontextom, v ktorých tieto sa tieto štruktúry tvoria a reprodukujú.
Do úvahy treba preto brať štruktúru rodiny a ţivotný cyklus rodiny, príbuzenstvo a širšie

19

Preklad: autorky štúdie. Originálne znenie definície: the lack of contact or of sustained interaction with
individuals and institutions that represent mainstream society.
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sociálne siete, ktoré predstavujú významný zdroj podpory, postavenie autority v rámci
štruktúry rodinných vzťahov a sociálnych vzťahov v rámci individuálnych sociálnych sietí.20
Dá sa povedať, ţe moţnosti ţien v prístupe k podporným sociálnym sieťam z okruhu
príbuzenstva či priateľov, rovnako ako aj k rôznym typom sluţieb, sa redukujú s geografickou
i sociálnou izoláciou, ktorej čelia. Pokiaľ predpokladáme, ţe pre ţeny sú dôleţitým zdrojom
podpory príbuzenské21 a sociálne siete22, miera a moţnosti vyuţitia tejto podpory narastá s ich
dostupnosťou. Príbuzenské vzťahy spolu s ostatnými vzťahmi z ostatných sociálnych sietí
ţeny predpokladajú istú úroveň funkčnosti, tzn. vzájomnej prepojenosti a závislosti.
Dostupnosť príbuzenstva býva podmienená geografickou mobilitou manţelského/
kohabitujúceho páru, resp. preferenciami manţelského/ kohabitujúceho páru v prípade
trvalého usadenia sa. Ohrozenie násilím môţe narastať, pokiaľ sú ţeny v izolácii, či pociťujú
absenciu podpory zo strany príbuzných či iných sociálnych skupín a sietí oproti tým ţenám,
ktoré majú pravidelný kontakt s príbuzenstvom a členmi/kami svojich ďalších podporných
sietí. Aj preto je moţné usudzovať, ţe ţeny budú mať moţnosť vyuţívať podporu spojenú
s pravidelným kontaktom so svojím príbuzenstvom skôr v prípade budovania matrilokálnych
neţ patrilokálnych či neolokálnych rezidencií, kde prítomnosť vlastného príbuzenstva môţe
zaručiť efektívnejšie sankcionovanie páchaného násilia. Na druhej strane, miera efektivity
príbuzenstva voči násiliu môţe byť obmedzená v dôsledku jeho zatajovania (nezverejňovania,
pozri vyššie).
V prípade dotazovaných ţien bola príbuzenská skupina najdôleţitejšou referenčnou skupinou,
keď prišlo na diskusiu o moţnostiach podpory v prípade zaţívaného násilia. Členovia
a členky z rodiny pôvodu, obyčajne rodičia a súrodenci bývali o násilí oboznamovaní ako
prví. Zároveň boli tými, od ktorých ţeny rovnako očakávali pomoc a podporu ako od prvých.
[Dôleţité je], či má tá ţena napríklad, keď sa jej také niečo stane, či to má komu povedať. Ţe
či má rodičov, či má matku alebo, ja neviem, sestru.
Kto Vám všetko mohol dať pomoc? Na koho sa žena v takej situácii, v akej ste boli Vy môže
obrátiť?
Tak to bol ten starší brat a sestry; sestry boli. Lebo ma jedna sestra, ...tak ona ma tu zobrala
asi na dva mesiace bývať s deťmi, aj s chorým synom. Keby toto nebolo, neviem, by sme to
nezvládli.
20

J. Michalski predstavuje šesť štrukturálnych podmienok, ktoré je moţné zohľadniť pri vysvetľovaní násilia
v intímnych vzťahoch. Medzi charakteristiky medziosobných sociálnych vzťahov zaraďuje: stupeň sociálnej
izolácie, resp. silu podpory zo strany sociálnych sietí; vzájomnú prepojenosť a integrovanú povahu podporných
sietí; stupeň rovného prístupu a kontroly nad materiálnymi zdrojmi; stupeň intimity v kombinácii s kultúrnou
blízkosťou; (de)centralizácia autority; prístup k nenásilným sieťam, resp. k alternatívnym formám riešenia
sporov. Tieto parametre presahujú rámec demografických charakteristík, avšak vyţadujú si dôsledné empirické
testovanie. Viac: Michalski, J. (2004). Making Sociological Sense Out of Trends in Intimate Partner Violence.
Social Structure of Violence Against Women. Violence Against Women, (10),6, 652-675.
21
Rozsiahla problematika rodiny a príbuzenstva, vrátane spôsobov, ako rôzne je príbuzenstvo
konceptualizované, nie je predmetom tejto štúdie. V tomto smere sa obmedzíme na poňatie rodiny ako skupiny
pokrvných aj nepokrvných príbuzných vo vzťahu k egu (t.j. jednotlivcovi, voči ktorému sa popisuje vybraný
príbuzenský vzťah).
22
Sociálna sieť predstavuje relatívne malú skupinu jednotlivcov, s ktorými je ţena v kontakte, prostredníctvom
rôznych foriem osobnej interakcie.
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Súčasťou mikroklímy rodiny tvoria aj moţnosti členov rodiny robiť rozhodnutia. Otázkou je,
kto v rodine rozhoduje o kľúčových záleţitostiach, akým spôsobom rozhodnutia robí, čoho sa
tieto rozhodnutia týkajú, s kým sa o rozhodovanie delí. Je moţné predpokladať, ţe v rodine
s patriarchálnym vzorcom môţe byť rozhodovanie monopolizované v rukách muţa. Práve
feministické odborné práce poukazujú na súvis medzi mocou, rozhodovaním a násilím na
ţenách. V takýchto rodinách/ partnerských vzťahoch muţ vystupuje ako autorita a zásadným
spôsobom rozhoduje o záleţitostiach s dopadom na rodinu, domácnosť a partnerské
spolunaţívanie. Vo vzťahoch, v ktorých dochádza k rovnomernému rozdeleniu moci, ktoré sa
v otázkach rozhodovania javia byť egalitárnejšie, je moţné, ţe je aj miera násilia niţšia.
3.2.3 Faktor 3: Nízka miera anonymity

Idea rurality, ktorá sa spája s predstavou o blízkosti, dôvernosti a intimite, ako atribútmi
stabilnej komunity so spoločnou identitou, sa od urbánnej spoločnosti líši. Dichotomické
poňatie vidiecke – urbánne sa premieta aj do vzťahu atribútov, ktoré tieto dva geografické
a sociálne lokality charakterizujú. Ako poznamenáva Woods (2011), mnohé výskumy
vidieckeho spoločenstva sa orientujú na pozorovanie práve týchto diferencujúcich atribútov.
Na druhej strane, ďalšia séria výskumov nepredpokladá existenciu foriem, vydávaných za
stabilné štruktúry, ale sa skôr zameriava na prax aktérov, ich ţité skúsenosti a povahu ich
medziľudských a medziosobných vzťahov (Woods, 2011: 165). Spoločenstvo je však
organizmus, symbolicky, situačne a sociálne konštruovaná entita s mnoţstvami identít
a ţivotných štýlov jeho členov a členiek.
Vidiecke ţeny, ktoré zaţívajú násilie čelia dvojakému paradoxu: na jednej strane čelia
tabuizovaniu násilia zo strany spoločenstva, na druhej strane absencii anonymity, ktorá by ich
chránila pred násilníkom, ako aj okolím. Absencia anonymity funguje vo vidieckom prostredí
na dvoch úrovniach: na jednej strane vo vzťahu k členom a členkám spoločenstva, na druhej
strane smerom k sluţbám, pri ktorých je silný predpoklad, ţe ich budú zastrešovať muţi
a ţeny z lokálneho spoločenstva. Nedostatok anonymity je pre ţeny zaţívajúce násilie či so
skúsenosťou s násilím
spolu s dôveryhodnosťou ako nevyhnutnou podmienkou pri
poskytovaní sluţby jednou z kritických bariér v prístupe a vyuţívaní samotných sluţieb. Ţeny
zaţívajúce násilie musia mať pocit bezpečia, ochrany, musia bez obavy nadobúdať istotu, ţe
nimi zverované informácie nebudú zverejňované, resp. ţe pri ich zdieľaní nebudú ony samy
zaţívať negatívne hodnotenia a odsudzovanie.

3.3 Vyhľadané a poskytnuté sluţby pomoci ţenám z vidieckeho prostredia so
skúsenosťou s násilím
Táto časť prezentuje prehľad sluţieb, ktoré ţeny so skúsenosťou násilia či v ohrození násilia
identifikovali, vyhľadali a boli im poskytnuté. Diskutované sú zároveň širšie kontexty
podpory ţenám so skúsenosťou násilia.
Pre obyvateľov vidieckeho prostredia všeobecne je jednou z najvýraznejších výziev absencia,
resp. nedostatočný prístup k rôznym typom sluţieb, vrátane sluţieb sociálnych či
zdravotných. V podmienkach Slovenskej republiky, infraštruktúru sociálnych sluţieb popisuje
niekoľko legislatívnych dokumentov, primárne je to Zákon o sociálnych sluţbách, ktorý
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definuje sociálne sluţby, vymedzuje oblasti poskytovania a zabezpečenia sociálnych sluţieb
pre rôzne diferencované kategórie klientov a klientok, popisuje skladbu poskytovateľov
sociálnych sluţieb a záväzne určuje kompetencie a úlohy v poskytovaní a zabezpečovaní
sociálnych sluţieb.
Z perspektívy problematiky násilia páchaného na ţenách je pre ţeny so skúsenosťou násilia
nanajvýš dôleţité, aby boli pre nich vytvárané sluţby zohľadňujúce ich potreby a kontext.
Z geografického hľadiska, väčšina sluţieb býva obyčajne lokalizovaná v najbliţšom
mestskom sídle, predovšetkým v spádovom okresnom meste.
Vzhľadom na to, ţe násilie páchané na ţenách sa dotýka ich fyzického a psychického zdravia,
zabezpečenia sociálnych potrieb a bezpečnosti, infraštruktúra sluţieb pre ţeny zaţívajúcich
násilie by mala tieto aspekty zohľadňovať. Aj preto, základná štruktúra sluţieb pre ţeny
zaţívajúce násilie zahŕňa zdravotné sluţby, psychologické a sociálne sluţby, sluţby
bezpečnosti a právne sluţby (v zahraničnej literatúre označované ako security and justice
services). Ďalšie sluţby by mali smerovať k podpore zabezpečenia bývania a zamestnania
ţien so skúsenosťou násilia.
Ţeny, s ktorými boli vedené rozhovory a ktoré čelili násiliu alebo boli v jeho ohrození, sa
opierali o základné moţnosti, ktoré im poskytovali subjekty poskytujúce relevantné sluţby
v ich najbliţšom okolí. Išlo najmä o intervenciu zo strany: polície a praktického lekárka/ky,
v prípade závaţných dôsledkov násilia sa rozhodli vyuţiť advokátske sluţby.
Polícia: ţeny reflektovali postup príslušníkov policajného zboru ako profesionálny, avšak
bez výraznejšieho angaţovania sa a vyvinutia snahy o porozumenie situácii, v ktorej sa
nachádzali. V ţiadnom z prípadov neuviedli, ţe by s nimi o násilí hovorila príslušníčka
policajného zboru, alebo iná ţena - odborníčka, ktorá by bola políciou k rozhovoru a spísaniu
správy prizvaná.
...a na tej polícii to uţ bolo trochu horšie. Myslím si, ţe ten prístup bol taký skôr formálny
a pre nich len beţná záleţitosť, ktorú spisovali, nič proste, nejaké, nejaké sociálne cítenie som
necítila. Z ich strany určite nie.
Políciu kontaktovali buď ony samotné alebo ich najbliţšie okolie (svedkovia/kyne násilia),
keď uţ bola hrozba násilím zo strany muţa veľmi veľká. Inými slovami, javí sa, ţe polícia
predstavuje finálny krok v riešení násilnej situácie, keď uţ zlyhávajú akékoľvek mechanizmy
a stratégie, ktoré sú ţenami identifikované ako podporné. Polícia má figurovať ako garant
bezpečnosti. Aj preto je poţiadavka na špecializovaný, efektívny a zároveň rešpektujúci
postup zo strany polície v prípade ochrany ţeny pred násilníkom nanajvýš oprávnená.
Zdravotnícky personál: verejná zdravotnícka starostlivosť je kľúčovou v poskytovaní
primárnej a sekundárnej starostlivosti v oblasti zdravia. Rola zdravotných sluţieb je
poskytnúť okamţitú medicínsku a psychologickú podporu/ asistenciu ţene, ktorá bola
poznačená rodovo podmieneným násilím a napomáhať vytváraniu podmienok, ktoré
zabraňujú ďalšiemu násiliu. Praktickí lekári/ky a zdravotní asistenti/tky sú zodpovední za
identifikovanie násilia páchaného na ţenách počas preventívnej, diagnostickej ale aj liečebnej
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starostlivosti. Zahraničné výskumy23 poukazujú na to, ţe zdravotnícky personál mnohokrát
prehliada, resp. neidentifikuje a tým pádom nezaznamenáva prípady násilie páchané na
ţenách.
Skúsenosti informátoriek so zdravotníckym personálom bol ambivalentný: na jednej strane
potvrdzovali pozitívnu skúsenosť s postupmi zdravotníckych pracovníkov/čok, na druhej
strane hovorili o nezáujme, apatii, nevšímavosti a neúčasti so ţenou – klientkou zaţívajúcou
násilie. Špecificky vo vidieckom prostredí zastáva praktický lekár/ka pozíciu miestnej
autority. Koniec koncov, lekár/ka je súčasťou sociálnych vzťahov, pričom disponuje veľkým
mnoţstvom citlivých informácií o svojej klientele, vrátane jej osobných, rodinných a
klinických histórií.
Väčšinou tie klientky majú taký vzťah s tými obvodnými lekárkami, ţe vedia porozprávať. Mne
sa napríklad stalo, ţe mi obvodná doktorka rozprávala, ţe má pacientku, ktorú strašne doma
bijú, priväzujú k radiátoru a proste syn s muţom ju bije. Aj som proste povedala kde môţe
prísť, ale ona to neriešila, tá obvodná doktorka tieţ, ţe by tam poslala políciu, pani nevolala
doktorke. No samozrejme, ţe ten klient sa uţ musí rozhodnúť sám. No, tak sa rozhodla, ţe
neprišla, asi trpí dodnes tým násilím.
Pre pracovníkov/čky poskytujúcich zdravotnícke sluţby je veľmi dôleţité, aby boli trénovaní
a scitlivovaní na stretnutie so ţenami, ktoré zaţívajú násilie či sú v jeho ohrození. Predstavujú
prerekvizitu pre ďalšie intenzívnejšie intervenovanie a skúmanie okolností zaţívaného násilia,
ako aj vytvorenie plánu pre vhodnú liečbu a podporu. Aj zdravotnícky personál je
zodpovedný za uplatňovanie prístupu, ktorý problematiku násilia páchaného na ţenách vníma
jednak ako otázku verejného zdravotníctva a zároveň ako závaţné porušovanie ľudských
práv.
Špecializované a nešpecializované sociálne sluţby: ţenám vystaveným násiliu zo strany
manţela/intímneho partnera by mali byť poskytované sluţby, ktoré zohľadňujú ich špecifické
potreby. Primárne by sa mali zameriavať na poskytnutie podpory a hľadanie vnútorných
zdrojov v riešení situácie ţeny so skúsenosťou s násilím. Východisko, ţe ţena nepotrebuje
návod, ako ţiť svoj ţivot, ale podporu pri hľadaní a nachádzaní funkčných východísk, je
v zhode s princípmi posilňovania. Pravdepodobne najdôslednejšie v tejto pozícii zotrvávajú
subjekty poskytujúce špecializované sluţby, predovšetkým ţenskoprávne neziskové
organizácie. Pod špecializovanou sluţbou je moţné si predstaviť uplatňovanie princípov,
ktoré rešpektujú integritu ţeny a jej ľudských skúseností bez ich posudzovania
a odsudzovania, pričom ţene ponechávajú moţnosť voľby v rozhodovaní sa z viacerých
alternatív a snaţia sa o v interakcii i komunikácii rovnocennú pozíciu. Obzvlášť posledný
menovaný aspekt je dôleţitý, najmä keď berieme do úvahy fakt, ţe ţeny so skúsenosťou
s násilím bývajú vystavené obmedzovaniu, kontrole a moci zo strany muţa.
Interviewované ţeny nepotvrdili ţiadnu skúsenosť s poskytovateľom sluţieb pre ţeny
zaţívajúce násilie, pričom nerozlišovali medzi špecializovanými a nešpecializovanými
sluţbami. O subjekte, ktorý by sa nachádzal v ich blízkosti nemali ţiaden poznatok. Inými
23

Výskumy najmä zo Spojených štátov amerických a Veľkej Británie.
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slovami, vedomosť, ţe takéto sluţby existujú, ţeny nemajú a ani ju neuplatňujú. Naopak, voči
poskytnutiu odbornej sluţby boli skôr rezistentné a celkovo sociálnym sluţbám nedôverovali.

3.4 Potreby ţien z vidieckeho prostredia so skúsenosťou s násilím
V tejto časti sú diskutované moţnosti, ako efektívne reagovať na potreby ţien, ktoré zaţívajú
násilie. Témy, ktoré sa v tejto časti objavujú sú výsledkom úvah a dedukcií autoriek nad
výpoveďami informátoriek.
Identifikovanie potrieb ţien so skúsenosťou s násilím sa odvíja od ich individuálnej situácie
a rodinnej situácie. Ţeny nečelia len štrukturálnym znevýhodneniam, ktoré sme diskutovali
vyššie (geografická a sociálna izolácia, štrukturálne zmeny sociálnych inštitúcií vo vidieckom
prostredí, akou je napríklad premena vidieckej rodiny a pod.), ale aj individuálnym kontextom
a kontextom rodiny či domácnosti, ktorej sú členkami. V prípade posúdenia rodinných situácií
je potrebné vychádzať z jej štruktúry, teda z počtu členov rodiny/domácnosti, ich veku
a individuálnych potrieb týchto členov. Ďalším parametrom je príjem domácnosti, resp.
vyplývajúce finančné moţnosti ţien.
Bývanie: Z rozhovorov so ţenami zaţívajúcimi násilie či so skúsenosťou s násilím vyplynulo
nasledovné: ţeny so skúsenosťou s násilím v prípade rozhodnutia svoju situáciu riešiť
odchodom z partnerského vzťahu s násilníkom, primárne čelia nedostatku alternatívy bývania.
Osobitosť pozície vidieckej ţeny zaţívajúcej násilie sa teda prejavuje aj vo väzbe na bývanie.
Pokiaľ majú mať ţeny podmienky pre odchod z násilného vzťahu, musia mať moţnosť
získania alternatívneho bývania, resp. musia mať istotu, ţe násilník bude z ich spoločného
domova súdne vysťahovaný. V stanovisku Valného zhromaţdenia OSN z 20. augusta 2010
k vzťahu medzi domácim násilím a právom na bývanie sa uvádza, ţe pre ţeny zaţívajúce
násilie, je „bývanie nie okrajovou otázkou, či otázkou, ktorá môţe byť odloţená na vyriešenie
neskôr. Bývanie predstavuje pre ţeny, ktoré majú obavy o svoju bezpečnosť a svoj ţivot
neodkladnú a ústrednú tému, s ktorou súvisí otázka úniku z násilného vzťahu.“24
Základným východiskom v prípade vzťahu násilia páchaného na ţenách a bývania je, ţe ţeny
majú právo a musia mať prístup k bezpečnému a finančne dostupnému bývaniu. Bývanie je
podmienkou pre účinné zotavenie sa zo skúsenosti z násilného vzťahu a jedným z dôleţitých
aspektov posilňovania ţien so skúsenosťou s násilím. Rýchly a účinný postup v získaní
bývania pre ţenu so skúsenosťou s násilím posilňuje redukuje moţnosti jej viktimizácie, teda
opätovného preţívania násilia, zvyšuje ochranu a bezpečnosť ţeny a jej okolia, primárne jej
detí.
Otázka bývania odkrýva dva postoje k manaţmentu bezpečia ţien. Na jednej strane je to
potreba rôznych foriem alternatívneho bývania pre ţeny, ktoré sa snaţia posilniť svoju
bezpečnosť a uniknúť z násilného vzťahu. Na druhej je to zdôrazňovanie potreby efektívnych
postupov voči násilníkom a zabezpečenie ochrany a bezpečia ţeny v rámci existujúcich
vlastníckych vzťahov k spoločnému majetku. Inými slovami, ţeny zaţívajúce násilie musia
24

Originálne znenie citovanej časti Stanoviska, preklad: autorky štúdie: housing is not a peripheral issue, or an
issue that can be postponed for resolution later on. Rather, for women who fear for their safety and for their
lives, housing is an immediate and pivotal issue on which the question of escape itself rests.
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mať istotu, ţe ich právo na uţívanie majetku bude zabezpečené, pričom nebude ohrozená ich
bezpečnosť.
V prípade alternatívnych foriem bývania pre ţeny zaţívajúcich násilie hovoríme
o tranzitívnych/ prechodných formách bývania – útulkoch a bezpečných ţenských domoch,
ktoré vytvárajú potenciál pre prechod na dlhodobé bývanie. O fungovaní takýchto foriem
bývania nás oboznamujú skôr skúsenosti zo zahraničia, kde sú prevádzkovateľmi bezpečných
ţenských domov výhradne nezávislé ţenské/ ţenskoprávne organizácie, ktoré dokáţu
zabezpečiť ţenám prístup k špecializovaným sluţbám. Kľúčové princípy, ktoré by mali byť
v prevádzke ţenských domov uplatňované sú:
-

Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany ţenám so skúsenosťou s násilím
Rešpektovanie skúseností a hlasu, v záujme ich posilňovania a sebaurčenia
Snaha o štrukturálnu ne-hierarchiu ako základný prvok minimalizovania moci
a dominancie, na úrovni celkového riadenia a správy ţenského domu
Sluţby sa snaţia reagovať na individuálne a mnohoraké potreby ţien.

Situácia ţien z vidieckeho prostredia so skúsenosťou s násilím býva v otázke alternatívneho
bývania sťaţená. Dotazovaným ţenám poskytovali náhradné bývanie primárne najbliţší
príbuzní, prípadne obec, pokiaľ disponovala obecným bytom. Celkovo však ţeny uvádzali
ako jednu z najväčších bariér nedostatok náhradného, hoci aj časovo obmedzeného bývania.
No a potom uţ som povedala, ţe keď ma naposledy zbil, tak som odišla z domu. Aj s deťmi. A
som prišla potom tu ku mame bývať. Otec uţ neţil a som len ku mame prišla bývať.
Je dôleţité zmieniť sa o sťaţených podmienkach v prípade ţien, ktoré všeobecne čelia
prekáţkam v získaní a udrţiavaní finančne dostupného bývania. Ţeny so skúsenosťou
s násilím, ktoré sú mnohokrát závislé na finančnej podpore zo strany násilníka, resp.
mnohokrát čelia kontrole príjmov a pouţívania finančných prostriedkov, z dôvodu absencie
prístupu k náhradnému bývaniu v takomto vzťahu zotrvávajú.
Kde pôjde? [Dôleţité je]Aby mala kde odísť. Uţ či je sama alebo je s deťmi, tak, aby mala kde
bývať. A potom, aby mala proste zabezpečené prostriedky...
Výsledky nášho výskumu poukazujú na dôleţitosť vzťahových väzieb k rodine, známym
a spoločenského determinantu – podpory zo strany obce. Ide o laickú pomoc, kde je dôleţitá
emocionálna podpora, sociálna a ekonomická pomoc, aby ţena nebola na agresorovi závislá.
Vidiecka ţena zaţívajúca násilie nevyhľadáva pomoc v krízovom centre, ak nájde podporu
v obci, kde ţije.
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Vidiecka
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Obec a rodina – nájomné
bývanie v obci alebo u
rodičov
Rodina (obec)

Agresor – opúšťa obec
Podpora – policajný zbor,
zdravotné služby

Obr. 3. Vzájomný vzťah medzi vidieckou ţenou zaţívajúcou násilie a rodinou (obcou)
Zdroj: vlastné spracovanie

Súčasťou komplexného vzťahu medzi bývaním a násilím, resp. bezpečím ţeny má váhu aj
povaha vlastníckych vzťahov, ktorá sa vzťahuje k vlastníctvu domu či bytu, v ktorých ţena
spolu s násilníkom býva. Ţena sa v snahe riešiť svoju bezpečnosť uchyľuje k odchodu zo
spoločného bývania s násilníkom, pričom tak opúšťa spoločne vlastnený majetok, ktorého je
spoluvlastníčkou. Fakt spoluvlastníctva a spoločného zveľaďovania bývania je braný do
úvahy v prípade obojstranného posudzovania situácie v násilnom vzťahu. Otázka
spoluvlastníctva vyvstáva ako dôleţitá v prípade spoluţitia muţa a ţeny bez manţelského
zväzku. Ţeny sú v takomto prípade mnohokrát vystavené len uţívaniu muţovho majetku, bez
nároku na vlastníctvo.
On si bol vedomý alebo istý, ţe ja neodídem stade. Lebo vedel, ţe čo sme všetko tam porobili,
urobili, mali sme tam uţ fakt ţe, všetko sme mali. A on si myslel, ţe neodídem... On si myslel,
ţe ja neodídem stade. Ţe nemám kde, ţe tu nebudem proste mať kde bývať a neboli podmienky
pre deti. Proste on len toto, furt ma vyháňal z domu. Aby som zmizla het z jeho domu.
Faktom je, ţe ponuka alternatívneho bývania pre ţeny zaţívajúce násilia je veľmi malá.
Aktuálnym riešením a vlastne takmer jedinou moţnosťou sú pre ţeny krízové centrá
a (nešpecializované) poradenské centrá, ktoré však nedokáţu byť dostatočne responzívne voči
potrebám ţien. Na druhej strane, pokiaľ ţeny pri svojom odchode z domáceho prostredia,
v ktorom čelia násilnému správaniu zo strany svojho manţela/intímneho partnera nemajú
istotu, ţe jeho násilné správanie a činy budú potrestané, ich odchod len legitimizuje samotné
násilné správanie a ţeny dvojnásobne viktimizuje. Aj preto je potrebné vyvíjať snahy, ktoré
vedú k spravodlivému posúdeniu situácie ţeny, resp. ku klasifikovaniu násilného správania
muţa v trestnoprávnych termínoch.
Podporné sluţby na komunitnej úrovni: Ďalším diskutovaným tematickým okruhom, ktorý
bol identifikovaný na základe rozhovorov so ţenami so skúsenosťou s násilím, bola potreba
relatívne rozsiahlej škály komunitných sluţieb pre ţeny. Tento aspekt vyčnieval v prípade, ţe
sa ţeny starali o niektorého člena rodiny/ spoločnej domácnosti – nezaopatrené dieťa,
rodinného príslušníka so znevýhodnením, staršieho člena rodiny (vlastného rodiča alebo
rodiča partnera).
Násilie páchané na ţenách je o.i. aj komunitným problémom, preto si vyţaduje adekvátnu
odozvu zo strany komunity/vidieckeho spoločenstva. Moţnosti, ako reagovať na násilie
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páchané na ţenách by sa mali odzrkadľovať v prioritách lokálnych politík, na rôznych typoch
pracovísk a všade tam, kde sa má uplatňovať princíp rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí.
Miestni lídri a líderky sú spoluzodpovední za vytváranie prostredia, ktoré napomáha
budovaniu rešpektujúcich vzťahov medzi muţmi a ţenami a vytváranie stratégií, ktoré
posilňuje ne-násilie. Muţi a ţeny na líderských pozíciách majú príleţitosť vytvárať sociálny
tlak na násilníkov, ako aj na spoločenstvo, ktoré násilie normalizuje. Prístupy voči násiliu
páchanému na ţenách z úrovne komunity by mali artikulovať spoluzodpovednosť všetkých
zúčastnených aktérov za prítomnosť násilia a teda aj za jeho odstraňovanie.
Vzhľadom na to, ţe obce sú zodpovedné za vytváranie diverzifikovanej ponuky, zabezpečenie
a poskytovanie celého radu sociálnych sluţieb (podľa zákona o sociálnych sluţbách), aj
z tohto pohľadu majú moţnosť pristupovať k takým krokom, ktoré by viedli k posilneniu
pozície ţien vo vidieckom prostredí, odľahčeniu ich záťaţe, vyplývajúcej zo starostlivosti
o rodinu a domácnosť, za dodrţiavania etických pravidiel zachovávania anonymity, dôvery
a rešpektu. Obecné sociálne sluţby by mali byť zamerané nielen na klienta, ale aj na jeho sieť
zabezpečujúcu starostlivosť (dvojúrovňová perspektíva poskytovania sluţby v domácom
prostredí: klient – starajúca sa osoba). Vo vidieckom prostredí sú mnohokrát uplatňované
normatívne vzorce, ktoré zdôrazňujú starostlivosť o blízku osobu v domácom prostredí, čím
sa môţe posilňovať prítomnosť ţeny v tomto prostredí a zvyšovať riziko násilia. Ďalším
dôvodom môţe byť skúsenosť s inštitucionálnym poskytovateľom sociálnej sluţby. Jedna
informátorka v rozsiahlej výpovedi opisovala svoju skúsenosť s neadekvátnym postupom
Domova sociálnych sluţieb, v starostlivosti ktorého bol jej dospelý zdravotne a čiastočne
mentálne znevýhodnený syn. V dôsledku nerešpektujúceho prístupu voči jej synovi ako
klientovi zariadenia sa opätovne rozhodla pre starostlivosť o neho v domácom prostredí. To si
vyţadovalo jej 24-hodinovú prítomnosť so synom, odchod zo zamestnania, zníţenie
finančných príjmov a teda návrat do vzťahu s násilníkom25.
Odľahčovacie sluţby zo strany obce by mohli takúto záťaţ zniţovať, napríklad formou
vytvárania podporných skupín ţien (community of practice), pravidelného monitorovania
potrieb ţien, ktoré poskytujú starostlivosť blízkej osobe, ako aj monitorovania ich situácie.
V konečnom dôsledku, je potrebné si uvedomiť, ţe tie osoby, ktoré sú začlenené do
poskytovania starostlivosti o znevýhodnených ľudí v inštitucionálnom prostredí, sú subjektmi
rôznych foriem podpory (vzdelávania, supervízie a pod.). Ţenám v tej istej pozícii sa takejto
sluţby nedostáva. Podpora deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb ako sluţieb starostlivosti
o blízke osoby si vyţaduje aj takúto konceptualizáciu.

25

Prípad zmieňovanej informátorky bol veľmi komplexný, zahrňoval časovo i fyzicky náročnú starostlivosť
o syna, ktorý utrpel úraz v detskom veku, v dôsledku ktorého čelil celému radu fyzických, čiastočne mentálnych
znevýhodnení. Ţena v dôsledku náročnej starostlivosti o syna bola po rokoch vyčerpaná, mala zdravotné
problémy, navyše začala čeliť fyzickým útokom manţela. Kruté zaobchádzanie zo strany manţela vyústilo do
váţnych fyzických poranení a znásilnenia, z ktorých bol aj obvinený, pričom časom bol jeho skutky
prekvalifikované z trestného činu na priestupok. V čase zberu dát bývala spolu so synom, dospelou dcérou a
vnučkou v obecnom byte.
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4. Závery a návrhy opatrení na zlepšenie situácie ţien z vidieckeho
prostredia so skúsenosťou s násilím
V predchádzajúcich častiach boli predstavené osobitosti preţitého násilia, ako aj riziká
ohrozenia násilím u ţien z vidieckeho prostredia. Diskutované boli moţnosti a skúsenosti ţien
s vyhľadanými sluţbami pomoci, ako aj potreby ţien so skúsenosťou s násilím. V interpretácii
dát sme sa opierali o sociodemografické a štrukturálne hľadisko. Prienik individuálnych a
štrukturálnych charakteristík vidieckeho prostredia umoţnili vstupnému porozumeniu
dynamiky medzi vzťahmi rodu, sociálnych inštitúcií a násilím, v kontexte vidieckeho
prostredia. Získané výsledky slúţia ako podklad pre diskusiu o návrhoch opatrení smerujúcich
k zlepšeniu situácie ţien z vidieckeho prostredia, ktoré čelia hrozbe násilia alebo majú priamu
skúsenosť s násilím zo strany manţela/intímneho partnera.
Opatrenia na zlepšenie situácie ţien z vidieckeho prostredia so skúsenosťou s násilím by mali
zohľadňovať moţnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, neziskového sektora, súkromnej
sféry a akadémie, na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. V nasledujúcej časti predstavíme
návrhy opatrení, ktoré vychádzajú ako z teritoriálneho princípu, tak aj z princípu kompetencií
jednotlivých subjektov.

Oblasť

Cieľ

Opatrenie/ akcia

Podpora účasti
a angaţovanosti
komunity/
vidieckeho
spoločenstva,
vyjadrujúcej
odmietavý postoj
voči násiliu
páchanému na
ţenách

Podpora komunít,,
škôl, miestnych
organizácií
a iniciatív
v prevencii násilia
páchaného na
ţenách, vytváraním
prostredia
podporujúceho
rodovú rovnosť
a rovnosť
príleţitostí, ako
aj podmienok pre
vzdelávanie a
diskusiu o násilí
páchanom na
ţenách
z vidieckeho
prostredia

Verejné vzdelávanie
o problematike násilia
páchaného na ţenách, ktoré by
cielilo na zmenu postojov voči
násiliu a jeho normalizácii

Oblasť
Primárna
prevencia
násilia

Cieľ
Identifikovať
a ďalej zavádzať
dobrú prax

Opatrenie/ akcia
Vytvárať stratégie prevencie
násilia páchaného na ţenách na
lokálnej úrovni

Zodpovedné
subjekty
Štát
Regionálne
entity
Obce

Zodpovedné
subjekty
Obec
MVO
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páchaného na
ţenách

Oblasť
Budovanie,
rozvoj
a posilňovanie
kapacít
spoločenstva
v oblasti
prevencie
a eliminácie
násilia
páchaného na
ţenách

a pozitívne
skúsenosti
v realizácii
preventívnych
programov
zameraných na
odstraňovanie
násilia páchaného
na ţenách

Na úrovni komunity/
vidieckeho spoločenstva
posilňovať komunitné
iniciatívy a aktivity zamerané
na prevenciu násilia páchaného
na ţenách prostredníctvom
komunitného (grassroots)
organizovania.
Vytvárať grantové schémy
určené na podporu
preventívnych aktivít na úrovni
komunity, ktoré smeruje
k podpore (ţenského)
komunitného organizovania

Cieľ

Opatrenie/ akcia

Podpora procesov
participatívneho
komunitného
plánovania
(všeobecne),
vrátane
participatívneho
komunitného
plánovania
integrovaných
sluţieb, v kontexte
násilia páchaného
na ţenách

Zahrnutie problematiky násilia
páchaného na ţenách do
miestnych stratégií podpory
ţenám zaţívajúcich násilie/ so
skúsenosťou s násilím

Oblasť

Cieľ

Opatrenie/ akcia

Zvyšovanie
prístupu ţien
z vidieckeho
prostredia
k primeraným
(špecializovaným
) sluţbám
v oblasti násilia
páchaného na
ţenách

Zvyšovať
odborné
i kultúrne
kompetencie,
citlivosť
a pripravenosť
zástupcov/kýň
samosprávy
a poskytovateľov
sluţieb
v informovaní
verejnosti a ţien
o moţnostiach
vyuţitia sluţieb
pomoci

Podpora lokálnych sluţieb pre
ţeny: (1) terénna a komunitná
práca (dôraz na terénnu prácu),
ktorá by reflektovala
sociodemografické i
štrukturálne charakteristiky
prostredia; (2) monitoring
a evalvácia sociálnych sluţieb
na miestnej úrovni; (3) podpora
informovanosti komunitných
pracovníkov o problematike
násilia páchaného na ţenách
ako rodovo podmienenom
násilí

Obec
MVO

Štát
Regionálne
entity
Obec

Zodpovedné
subjekty
Štát
Regionálne
entity
Obec

Zodpovedné
subjekty
Štát
Regionálne
entity
Obec

51

Vytvárať podmienky pre lepšie
informovanie sa/ výmenu
informácií medzi lokálnymi
poskytovateľmi sluţieb
a políciou, za účelom
prevencie násilia a ochrany
ţien pred násilím zo strany
muţa/intímneho partnera.
Informovať verejnosť a ţeny
o moţnosti
vyuţívania bezpečnej ţenskej
linky pomoci

Oblasť

Cieľ

Opatrenie/ akcia

Podpora
pracovníkov/čok (1)
miest prvého
kontaktu, (2)
poskytovateľov
nešpecializovaných a
(3) špecializovaných
sluţieb v prípade
poskytovania
informácií a sluţieb
ţenám z vidieckeho
prostredia
zaţívajúcim násilie zo
strany
manţela/intímneho
partnera

Budovanie kapacít
pracovníkov/čok (1)
miest prvého
kontaktu, (2)
poskytovateľov
nešpecializovaných a
(3) špecializovaných
sluţieb v oblasti
primeraného postupu
voči ţenám
zaţívajúcim násilie
zo strany
muţa/intímneho
partnera

Podpora poskytovania
lepších, adresnejších,
flexibilnejších a
efektívnejších sluţieb pre
ţeny zaţívajúce násilie,
reagujúcich na ich
individuálne potreby
a rešpektujúcich diverzitu
ţien a ich skúseností

Štát
Regionálne
entity
Obec

Zodpovedné
subjekty
Štát
Regionálne
entity
Obec

V súčasnosti, v niektorých regiónoch existujú krízové centrá, ktoré poskytujú pre ţeny
zaţívajúce násilie krízové centrá túto škálu nešpecializovaných sluţieb:
-

poradenstvo formou internetu, osobné konzultácie s klientkami, telefonické
konzultácie, krízovú intervenciu formou krízovej telefonickej linky, osobnú asistenciu,
terénnu sociálnu prácu, sociálno-právne poradenstvo, psychologické poradenstvo,
prevenciu násilia, zastupovanie na súde a sprevádzanie na súd a iné.

Tieto sluţby nie sú rovnomerne vyuţívané v rámci Slovenska, nakoľko krízové centrá sú
umiestnené väčšinou v mestách s vyšším počtom obyvateľov. Navyše, aj kvôli anonymite ich
umiestnenia mnohokrát nie sú známe ich adresy ani zdravotníckym pracovníkom/čkam či
zástupcom/kyniam samospráv (obcí).
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Z predchádzajúcej analýzy môţeme konštatovať, ţe:
- sociálne poradenstvo je vidieckym ţenám málo dostupné, resp. je dostupné len
v niektorých regiónoch
- chýba komplexné poradenstvo, resp. počet subjektov, v ktorých by ţeny mali moţnosť
vyuţiť celý komplex sluţieb je veľmi limitovaný
- je potrebné posilniť systém multiinštitucionálnej spolupráce, primárne týchto
subjektov:
 Policajný zbor Slovenskej republiky
 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 poskytovatelia primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti
 obec
 krízové centrum, obyčajne sa jedná o akreditovaný subjekt poskytujúci sociálne
poradenstvo
 je rozdielny systém financovania verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych sluţieb (diskriminačný voči neverejným poskytovateľom sluţieb napr. neziskové organizácie a pod.);
- všeobecne, je potrebné zvyšovať odborné kapacity v problematike násilia páchaného
na ţenách u všetkých zainteresovaných aktérov.
V súčasnosti sú opatrenia smerom k rodine a deťom uskutočňované cez systém
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, kde rozhodujúcu úlohu zohráva štát
prostredníctvom opatrení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podobné úkony vykonávané
vyššie zmieneným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny môţu vykonávať aj obce a vyššie
územné celky (VÚC).
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Prílohy
Príloha č. 1 - Popis informátoriek
Číslo
rozhovoru
1.

Pozícia

Miesto pobytu

Terénna sociálna
pracovníčka
Pracovníčka pracoviska
poskytujúceho sluţby
ţenám zaţívajúce násilie
Riaditeľka krízového
strediska
Poradenská
psychologička zo
Súkromného centra
špeciálno-pedagogického
poradenstva
Pracovníčka mesta –
sociálneho odboru
poskytujúceho sluţby
ţenám zaţívajúce násilie
Zamestnankyňa
krízového strediska
Zamestnankyňa
krízového strediska
Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Krupina

2.

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Krupina

3

Ţena so skúsenosťou

Okres Ilava

2

3.
4

5.

6
7
1.

Opis informátorky

okres Dolný
Kubín
Okres Banská
Bystrica
Okres Ilava

Okres Roţňava

Okres
Lučenec
Okres
Námestovo
okres. Roţňava

Informátorka 50 rokov prakticky celý ţivot
(detstvo aţ dospelosť) ţila v obci alebo
v blízkom okolí, v ktorej vyrástla. Stredoškolské
vzdelanie s maturitou. Evanjelického
vierovyznania, dva razy rozvedená. Pochádzala
z robotníckej rodiny, má brata a sestru, tri
dospelé, slobodné dcéry (dve z prvého
manţelstva, tretia dcéra z druhého manţelstva).
Počas ţivota pracovala v rôznych zamestnaniach
v obci, kde ţila či okolí. V čase zberu dát ţila
s matkou, v rodičovskom dome. Násilie zaţila
opakovane, s obidvoma ţivotnými partnermi.
Čelila fyzickému násiliu (bitie, údery do tváre),
pokusu o zabitie (ohrozovanie noţom),
vyhráţkam o zabitie jej členov rodiny,
kontrolám.
42 rokov, okres Krupina
Informátorka je rozvedená, bezdetná.
Informátorka má výučný list. Celý ţivot preţila
na vidieku, v obci s rozptýleným osídlením.
V súčasnosti ţije na obecnom úrade, kde bola pre
ňu vyčlenená jedna miestnosť.
Zaţívala psychické násilie zo strany partnera –
verbálne útoky, poniţovanie, podriadenosť
v dôsledku alkoholizmu partnera. Partner mal
príjem z invalidného dôchodku.
35 rokov, nezamestnaná, vzdelanie
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násilia zo strany
intímneho partnera

4

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Krupina

5.

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Roţňava

6

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany otca.

Okres Trenčín

7

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Lučenec

8

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Ţilina

9

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany

Okres –
Povaţská

stredoškolské.
Informátorka sa zvaţuje vrátiť k agresorovi –
partnerovi, s ktorým má dve deti. Zaţívala si
s ním psychické, fyzické a ekonomické násilie
a zistila, ţe jej bol neverný. Čiastočne jej
pomohlo Centrum bezplatnej právnej pomoci
(moţnosť prípravy ţiadosti o rozvod). Ţena
aktuálne býva aj s deťmi u svojej matky.
42 rokov, okres Krupina
Informátorka je rozvedená, bezdetná.
Informátorka má výučný list. Celý ţivot preţila
na vidieku, v obci s rozptýleným osídlením.
V súčasnosti nemá o ňu záujem jej rodina, ktorá
ju chce pripraviť o moţnosť dediť rodinný dom
rodičovský dom.
V súčasnosti ţije na obecnom úrade, kde bola pre
ňu vyčlenená jedna miestnosť.
Je zaradená do aktivačných prác v rámci obce.
Od cca 2012 – posledné tri roky bezdomovkyňa.
42 rokov, informátorka so stredoškolským
vzdelaním je rozvedená. Má dve deti. Pracuje na
mestskom úrade a pomáha obetiam násilia.
Trpela od manţela fyzickým a psychickým
násilím. Pri rozvode jej pomohli rodičia a polícia.
30 rokov, informátorka od detstva ţije na
vidieku, má jedno dieťa, po rozvode ţije opäť
ţije s rodičmi. Pred niekoľkými rokmi sa
zmenilo správanie otca voči nej a začal k nej byť
agresívny (posledné 2 roky), vrátane psychického
a neskôr aj fyzického násilia. Ako slobodná
matka je momentálne odkázaná na bývaniu
u rodičov. Na otca podala trestné oznámenie.
Stále ţijú v jednej domácnosti, teda ďalej vníma
ohrozenie a sústredí sa na hľadanie vlastného
ubytovania.
35 rokov, informátorka má učňovské vzdelanie
učilište, na rodičovskej dovolenke, tri deti 1O
rokov, 8 rokov, 8 mesiacov. Vydatá 10 rokov.
Kvôli nevere manţela sa s ním rozviedla.
S druhom má tretieho syna. S druhom zaţila
fyzické a psychické násilie.
42 rokov, informátorka má ukončené
vysokoškolské vzdelanie, rozvedená a ţije
s druhom. S prvým manţelom zaţila fyzické,
psychické a sociálne násilie. V súčasnosti pracuje
ako sociálna pracovníčka, robí s týranými
ţenami. Má 5 detí. Jedno je druhovo. Druh je tieţ
zamestnaný, býva v rodinnom dome, bývajú
s nimi dve dospelé deti a má s druhom spoločné
dieťa s autistickou poruchou.
31 rokov, má 3 deti; je rozvedená, robí v
administratíve, má stredoškolské vzdelanie. Deti:
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intímneho partnera

Bystrica

10

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Banská
Bystrica

11

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Lučenec

12

Ţena so skúsenosťou
násilia zo strany
intímneho partnera

Okres Lučenec

Dcéra 12, Syn10, dcéra 4 roky. Zaţila
s manţelom psychické a ekonomické násilie.
40 rokov. Informátorka je vydatá má 1 dieťa.
Je zamestnaná. Násilie zaţívala od narodenia
dieťaťa. Zaţila s manţelom psychické
a ekonomické násilie.
42 rokov, vzdelanie učilište SOU. Informátorka
je na rodičovskej dovolenke. Informátorka je
slobodná. V súčasnosti je v útulku. Druh násilia
fyzické aj psychické. Deti : syn 20 , dcéra 8
rokov, dcéra 1,5 roka.
31 rokov, základné vzdelanie, v súčasnosti na
rodičovskej dovolenke, 5 detí - 12, 9,7 , 3,5
ročné dvojičky . 18 ročná otehotnela prvá raz.
Vydatá. Zaţila s manţelom fyzické
a ekonomické násilie.
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Príloha č. 2 - 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. Zaloţila v roku 2000 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 profesijné
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“ 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. Miroslava Bobáková, PhD.
Absolvovala magisterské a postgraduálne štúdium etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pôsobila vo Fonde sociálneho rozvoja a v Regionálnom centre
Rozvojového programu Organizácie spojených národov v Bratislave, kde sa venovala monitoringu,
hodnoteniu a analýzam vybraných otázok rozvojových politík a sociálnej ekonomike. Od roku
2011pracuje pre Slovensko-český ţenský fond, kde sa venuje strategickej podpore ţenskoprávnych
organizácií. Pedagogicky pôsobila na Katedre etnológie a muzeológie v Bratislave. S veľkým
záujmom sa zaoberá problematikou ľudských práv ţien a dievčat, vzdelávania a sociálne zodpovednej
filantropie.
Mgr. Lucia Felcanová PhD.
Ukončila v roku 2011 Filozofickú fakultu Trnavská univerzita študijný program psychológia. Je
odbornou asistentkou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pôsobenia
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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
2005. Svoje vedomosti v rodovej oblasti si doplnila štúdiom na úrovni MA. v odbore Gender studies
(rodové štúdiá), Central European University Budapest (2012-2013). okrem toho absolvovala študijný
pobyt na Katedre rodových studií Karlova univerzita, Praha (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 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. Je autorkou 2 karentovaných vedeckých
príspevkov 4 vedeckých príspevkov.
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® Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2015
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