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Anotácia
Výskumná štúdia skúma problematiku ţien so zdravotným postihnutím zaţívajúcich násilie od
intímneho partnera a iných osôb v slovenských podmienkach. Prináša prehľad zahraničných, ako aj
domácich teoretických východísk, legislatívy a programov. Na základe
pološtruktúrovaných
rozhovorov s 12 ţenami so skúsenosťou s násilím a zároveň so zdravotným postihnutím, resp. so
ţenami z oblasti sluţieb pomoci boli identifikované formy a prejavy násilia a zlého zaobchádzania,
osobitné potreby ţien vzhľadom na zdravotné postihnutie, druh vyhľadanej pomoci a poskytnutej
intervencie. Ţenám so zdravotným postihnutím a so skúsenosťou s násilím bola poskytnutá vo
veľkej miere laická pomoc z okruhu známych a rodiny a následne aj verejné sociálne sluţby, zväčša
však nekomplexné a nešpecializované. Situácia ţien z marginalizovaného prostredia je sťaţená
podporou dominancie násilného muţa alebo ignorovaním násilia zo strany vlastnej rodiny. Ţeny
vyuţívajúce sluţby osobného asistenta/asistentky potrebujú zaviesť kontrolujúce mechanizmy na
odhalenie zneuţívania a zlého zaobchádzania. Výskumná štúdia poskytuje aj ďalšie odporúčania na
zlepšenie situácie v oblasti legislatívy, vzdelávania, dostupnosti informácií a ostatnej podpory.
Kľúčové slová
ţeny so zdravotným postihnutím, špecializované sluţby, násilie páchané na ţenách
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Úvod
Skúsenosť s násilím, jeho rôznymi formami má podľa najnovších prevalenčných údajov na
Slovensku kaţdá tretia ţena.1 Násilie počas ţivota môţe zaţiť kaţdá ţena, bez rozdielu veku, kultúry
či vierovyznania. Ţeny môţu byť napadnuté neznámymi páchateľmi ako aj ľuďmi, ktorých osobne
poznajú. Môţu byť znásilnené, psychicky poniţované, fyzicky a sexuálne napadnuté, zranené či
dokonca zabité. Veľakrát sa o násilí nikto nedozvie, pretoţe o ňom ţeny zo strachu alebo hanby mlčia.
Môţu sa obávať zosmiešnenia či obvinenia, ţe násilné konanie vyprovokovali oni samotné. Mnoho
ţien zaţíva určité formy násilia najmä z toho dôvodu, pretoţe sú v nevýhodnejšej a zraniteľnejšej
pozícií v porovnaní s muţmi. Môţe ísť teda o rodovo-podmienené násilie, v ktorom príčiny a dôsledky
môţu významne súvisieť s nerovným postavením ţien. Týmito aspektami sa bliţšie zaoberá
problematika rodovej rovnosti.
Problematika násilia páchaného na ţenách a ich rodinách je téma, ktorá sa v agende rodovej rovnosti
v Slovenskej republike ako samostatná oblasť rieši uţ niekoľko rokov. Vláda SR v tejto oblasti prijala
uţ niekoľko dokumentov. Ide najmä o Národnú stratégiu pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ţenách a v rodinách z roku 2004 a najnovšie Národný akčný plán na prevenciu a
elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2014 - 2019.
V týchto dokumentoch sa násilie môţe vzťahovať na všetkých ţeny, to znamená aj na ţeny so
zdravotnými postihnutím. Predpokladá sa, ţe u ţien so zdravotným postihnutím sa budú kumulovať
viaceré

znevýhodnenia, ktoré zvyšujú riziko nebezpečenstva a mieru prevalencie.

Ţeny so

zdravotným postihnutím si preto vyţadujú osobitnú pozornosť a špecifickú podporu a ochranu pred
rodovo-podmieneným násilím.
Predmetom predkladanej štúdie je odkrývanie osobitostí preţitého násilia na ţenách so zdravotným
postihnutím. Ţeny so zdravotným postihnutím predstavujú osobitnú skupinu ţien, ktoré čelia alebo sú
ohrozené násilím zo strany muţa/ intímneho partnera a sú subjektom poskytovania odbornej podpory
a špecializovaných sluţieb.
Štúdia je rozčlenená na päť hlavných častí. V prvej, teoretickej časti rozoberá teoretické východiská
násilia páchaného na ţenách so zdravotným postihnutím a existujúce legislatívne opatrenia pre danú
problematiku. V druhej časti sú popísané výskumné ciele a otázky, popis výskumného súboru, spôsob
zberu dát, metódy a spôsob analýzy dát. Tretia časť je uţ venovaná deskripcii výsledkov a explanácii
kvalitatívneho výskumu. V štvrtej časti formulujeme odporúčania pre oblasť poskytovania podporných
a špecializovaných sociálnych sluţieb, reflektujúc potreby ţien zaţívajúcich násilie. Piata, posledná
časť obsahuje odporúčania pre verejné politiky, štruktúrované podľa relevantných oblastí.

1

Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ţenách: Celoeurópsky výskum, 2012,

http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php
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1. Vymedzenie základných pojmov a aktuálne legislatívne a programové opatrenia

Snahy Slovenskej republiky zníţiť výskyt násilie páchaného na ţenách na Slovensku viedli
k prijímaniu legislatívnych a programových opatrení na jeho elimináciu a prevenciu. Z tohto dôvodu
sa Slovenská republika na úrovni Rady Európy intenzívne podieľala na vypracovaní a prijatí
Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a boji proti nemu
(CETS č. 210). Slovenská republika podpísala dohovor 11. mája 2011, čím sa stala jedným z prvých
členských štátov Rady Európy a EÚ, ktoré podpísali túto medzinárodnú zmluvu. Dohovor je zameraný
na nulovú toleranciu k násiliu páchaného na ţenách a domácemu násiliu. Je prvým komplexným a
precíznym právne záväzným nástrojom pre predchádzanie a boj proti násiliu na ţenách a domácemu
násiliu na európskej úrovni.
Existuje viacero definícií alebo opisov toho, čo sa vlastne pod pojmom násilie chápe. Cieľom kaţdej
z definícií je poňať akékoľvek konanie inej osoby voči ţene, ktoré má na akýkoľvek aspekt ţivota
ţeny negatívny dopad. V Dohovore rady Európy o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu
a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor)

sa definuje násilie a súvisiace pojmy nasledovne

(Článok 3):
a) pojmom „násilie na ţenách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie
ţien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môţu mať za
následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie ţien vrátane
vyhráţania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či uţ vo verejnom
alebo v súkromnom ţivote;
b) pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a
ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi
bývalými alebo súčasnými manţelmi alebo partnermi, či uţ páchateľ má, alebo v minulosti
mal s obeťou spoločný pobyt;
c) pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a
atribútov, ktoré daná spoločnosť povaţuje za primerané pre ţeny a muţov;
d) pojmom „rodovo podmienené násilie na ţenách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované
proti ţene, pretoţe je ţena alebo ktoré postihuje ţeny disproporcionálne; e) pojmom „obeť“ sa
rozumie kaţdá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania špecifikovaného v odsekoch a ) a
b) tohto textu;
e) pojem „ţeny“ zahŕňa aj dievčatá vo veku menej ako 18 rokov.2
Rodovo podmienené násilie voči ţenám zostáva jedným z najviac prítomných porušovaní ľudských
práv, ktoré podkopáva dôstojnosť a integritu ţien a zároveň aj váţne poškodzuje jednotlivcov, rodiny,
2

Výklad ďalších pojmov vzťahujúcich sa na násilie na ţenách je uvedený v prílohe 1.
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komunity a spoločnosti. Je prejavom historickej nerovnosti síl medzi ţenami a muţmi, ktoré
predstavuje hlavnú prekáţku v dosiahnutí rovnosti ţien a muţov (Guidelines for producing statistics
on violence against women, 2014).
Jeden zo šiestich ľudí v Európskej únii (EÚ) trpí zdravotným postihnutím, od mierneho aţ k tým
závaţným, čo predstavuje 80 miliónov ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch nemôţu plne zapojiť do
spoločnosti a ekonomiky preto, ţe im v tom bránia bariéry vytvárané vonkajším okolím a názormi na
nich. Miera chudoby je u ľudí so zdravotným postihnutím o 70 % vyššia ako priemer, čiastočne z
dôvodu obmedzeného prístupu k zamestnaniu.
Viac ako tretina starých ľudí vo veku nad 75 rokov trpí zdravotným postihnutím, ktoré ich určitým
spôsobom obmedzuje, pričom u viac ako 20 % ide o výrazné obmedzenie. Navyše majú tieto čísla v
dôsledku starnúcej populácie EÚ narastať.
Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si vyţaduje špecifický prístup
zodpovedajúci potrebám, moţnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným
postihnutím. Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je
zakotvená a zvýraznená v rôznych medzinárodných dokumentoch, osobitné postavenie medzi ktorými
má Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Guidelines for producing statistics on
violence against women, 2014) a jeho Opčný protokol (Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím). Európska únia jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným postihnutím
v Európskej charte základných práv „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím
vyuţívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie
v zamestnaní a účasti na spoločenskom ţivote“ (článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným
postihnutím“).
V Slovenskej republike, aj vzhľadom k zloţitosti posudzovania zdravotného postihnutia, sa prijal ako
prvý komplexný programový dokument, ktorým boli v podmienkach Slovenskej republiky definované
celospoločenské záväzky voči osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Bol to Národný
program rozvoja ţivotných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach
ţivota3. Dokument vecne a procesne vychádzal z odporúčajúceho dokumentu OSN „Štandardné
pravidlá na vytváranie rovnakých príleţitostí pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktoré boli prijaté
Valným zhromaţdením OSN 20. decembra 1993. Tento dokument bol platný do roku 2014. V tomto
roku sa prijal nový dokument (Národný program rozvoja ţivotných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ďalej Národný program...)4. Jeho základným cieľom
je prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany
práv osôb so zdravotným postihnutím uznaných Dohovorom a pokroku pri ich pouţívaní.
3

Schválený uznesením č. 590 vlády SR 27. júna 2001
Národný program rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020
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Vypracovaný je aj inštitucionálne zabezpečenie procesu implementácie a monitoringu Národného
programu. Ţeny so zdravotným postihnutím sú osobitnou cieľovou skupinou s nasledovným
strategickým cieľom:
Prijať opatrenia, ktoré zabezpečia ţenám so zdravotným postihnutím plné a rovnaké vyuţívanie
všetkých ľudských práv a základných slobôd. Toto opatrenie je definované najmä v návrhoch z roku
2014 pri kontrole plnenia Národného programu5:
Zabezpečiť dostupnosť poradenských sluţieb pre ţeny so zdravotným postihnutím a ich deti,
ktoré sú ohrozené domácim alebo rodovo podmieneným násilím. Implementácia sa predpokladá
vytvorením podmienky na realizáciu kampaní a sprístupnenie informácií zameraných na prevenciu
násilia páchaného na ţenách a deťoch

a vytvorením a realizovaním plánu informovanosti o

problematike násilia a moţnostiach pomoci a pod. za oblasť konkrétnej politiky.
Ţeny so zdravotným postihnutím môţu zároveň patriť do skupín obyvateľov postihnutých sociálnou
exklúziou a medzi marginalizované skupiny. Riziko viktimizácie sa môţe zvýšiť. Prístup k pomoci,
ku sluţbám môţe byť pre ţeny s kumuláciou znevýhodnení obmedzený a ich práva na spravodlivosť
výrazne limitované. Niektoré sluţby sa môţu stať nedostupnými aj kvôli vysokým nákladom. Sú to
najmä právne a psychologické sluţby. Najmä psychologické sluţby sú takmer nedostupné aj napriek
tomu, ţe úrady práce ponúkajú bezplatné sluţby, avšak s nedostatočnou kapacitou či špecializáciou.
Preto je pozitívne, ţe Národný program venuje oblasti sluţieb náleţitú pozornosť.

Príleţitosťou pomôcť týmto osobám je aj prijatie opatrení zákonnou formou. V prípade, ţe dochádza
k ohrozeniu osoby so zdravotným postihnutím podľa § 52 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
sluţbách v znení neskorších prepisov sa môţe fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav,
poskytovať sociálna sluţba „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“, ktorá sa realizuje
prostredníctvom nepretrţitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s
fyzickou osobou, prostredníctvom signalizačného alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na
centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.
Táto sociálna sluţba je veľmi progresívna a umoţňuje fyzickým osobám čo najdlhšie zostať v ich
prirodzenom prostredí bez vzniku ohrozenia zdravia a ţivota. Vzhľadom na vysoké vstupné náklady
na zabezpečenie tejto sociálnej sluţby nie je v súčasnosti v SR dostatočne rozšírená a ani prístupná.
Na Slovensku poskytuje túto sociálnu sluţbu 6 poskytovateľov v piatich samosprávnych krajoch (z
ôsmich krajov). Údaje o počte osôb, ktorým sa táto sociálna sluţba poskytuje nie sú dostupné

5

Plnenie opatrení z Národného programu rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020 k 29.9. 2014
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(Východisková správa Slovenskej republiky k dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
2012).
V súčasnosti je systém pomoci a podpory občanov so zdravotným postihnutím u nás zloţitý.
Mnoţstvo postihnutí spôsobuje, ţe u nás pôsobí celá rada dobrovoľníckych organizácií so zameraním
na rôzne druhy ochorení, ktorá disponuje aj odborným personálom pre zabezpečenie sluţieb pomoci
a potrebných sluţieb. Tieto nie sú v systéme pomoci zdravotne postihnutým obyvateľom preferované,
pretoţe prednosť sa dáva štátnym a samosprávnym zariadeniam. Preto je veľmi zloţité prekonávať
túto bariéru.
Zloţitý súčasný systém legislatívnych predpisov riešiaci potreby zdravotne postihnutých občanov
a občianok vytvára neprehľadnú situáciu a zdravotne postihnutí občania sú väčšinou odkázaní na
pomoc rodiny alebo asistentov, ktorých im platí štát. Prehľad súčasného systému pomoci a sluţieb
v slovenskej republike zdravotne postihnutým občanom je znázornený na nasledovnej schéme.

Inštitucionálna podpora pre občanov a občianky so zdravotným postihnutím

Dobrovoľné organizácie

Verejná správa

Štátna správa

Samospráva

Národná rada
občanov so
zdravotným
postihnutím v
SR

Slovenský zväz
telesne
postihnutých

Liga za
duševné
zdravie

Únia
nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska a
iné

Obrázok 1 Štruktúra podpory a sluţieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zdroj. Vlastné spracovanie

1.1 Definícia zdravotného postihnutia v legislatíve SR
Za fyzickú osobu s ťaţkým zdravotným postihnutím na účely zákona č. 447/2008 Z. z. o
peňaţných príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa povaţuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.
Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby,
ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok. Miera
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funkčnej poruchy vyjadruje rozsah zdravotného postihnutia a stanovuje sa v desiatkach percent podľa
druhov zdravotného postihnutia uvedených v prílohe zákona.
Sociálny dôsledok ťaţkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z
dôvodu jej ťaţkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného
postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu
ťaţkého zdravotného postihnutia prekonať sama.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti v znení neskorších predpisov definuje na svoje účely
občana so zdravotným postihnutím ako občana s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov definuje na účely nároku
na invalidný dôchodok kedy je poistenec invalidný a to, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Zákon definuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav ako stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
Zákonník práce, zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov pouţíva pojem zamestnanec so
zdravotným postihnutím.
Zdravotné postihnutie je na rozdiel od choroby trvalým zhoršením zdravotného stavu jednotlivca. V
Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je definovaná zdravotne postihnutá osoba
ako „ktorákoľvek osoba, ktorá si nie je schopná zaistiť, úplne alebo čiastočne, potreby beţného
spoločenského ţivota v dôsledku vrodeného či získaného nedostatku fyzických alebo duševných
schopností. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi,
intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekáţkami môţu
brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do ţivota spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.
Osoby s dlhodobým telesným alebo duševným postihnutím majú často problém plnohodnotne sa
zaradiť do ţivota spoločnosti. Diskriminácia na základe zdravotného postihnutia znamená „kaţdé
robenie rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie na základe zdravotného postihnutia, ktorých cieľom
alebo účinkom je narušiť alebo znemoţniť uznávanie, uţívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských
práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti
na rovnakom základe s ostatnými. Európska stratégia zamestnanosti venuje špeciálnu pozornosť
ľuďom so zdravotným postihnutím s cieľom zaistiť inkluzívne trhy práce pre ľudí hľadajúcich prácu a
znevýhodnených ľudí. V rôznych smerniciach a nariadeniach stanovuje EÚ povinnosť vytvoriť
bezbariérové podmienky vo verejnej doprave, cestnej premávke, zabezpečiť dostupnosť budov a pod..
Významným dokumentom pre zabezpečenie práv zdravotne postihnutých osôb sa stal Dohovor OSN o
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právach osôb so zdravotným postihnutím (2007). Tento medzinárodne záväzný dohovor definuje
pojmy a špecifikuje osobné, politické, sociálne a kultúrne práva, ktorých naplnenie majú štáty na
svojom území zaručiť ľuďom so zdravotným postihnutím. Dohovor špecifikuje nasledovné zásady
prístupu k ľuďom so zdravotným postihnutím:


rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti, vrátane slobody voľby a
samostatnosti osôb;



nediskriminácia;



plné a účinné zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti;



rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej
rozmanitosti a prirodzenosti;



rovnosť príleţitostí;



prístupnosť;



rovnosť medzi ţenami a muţmi;



rešpektovanie rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotným postihnutím;



rešpektovanie práva detí so zdravotným postihnutím na zachovanie vlastnej identity.

Ľudia so zdravotným postihnutím si spravidla vyţadujú osobitný prístup a vytvorenie mimoriadnych
podmienok (napr. bezbariérový prístup, pouţívanie Brailovho písma, vyuţívanie špeciálne upravených
programov pre PC, pouţívanie zdravotných pomôcok a pod.), bez ktorých nie je pre nich moţné plne
sa začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu.
V súčasnosti v Slovenskej republike je pozícia osôb so zdravotným postihnutím zloţitá a vyţaduje si
odborníkov a odborníčky, ktoré a ktorí sú zorientovaní v spleti legislatívnych predpisov. Napríklad
systém financovania sluţieb a kompenzácií osôb so zdravotným postihnutím sa vzťahuje na niekoľko
podsystémov. Schéma súčasnej štruktúry získavania financií u osôb so zdravotným postihnutím je
znázornená na obrázku č. 2.

Zamestnanosť

Sociálna starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Úrad práce - chránené
dielne, asistencia

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Finančná správa -daňové
úľavy pre podniky

Rôzne fondy- podora
opatrovateľstva,
kompenzačné pomôcky

Zdravotná poisťovňa kompenzácia zdravotnej
starostlivosti

Obrázok 2 Štruktúra financovania a sluţieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zdroj. Vlastné spracovanie
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Zloţitá situácia vo financovaní občanov a občianok so zdravotným postihnutím by sa mala vyriešiť
spojením sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tento model v súčasnosti nie je moţný kvôli existencii
viacerých súkromných zdravotných poisťovní.

1.2 Ţeny so zdravotným postihnutím zaţívajúce násilie
Pre účely štúdie sme bliţšie definovali pojem postihnutie v kontexte pohľadu na ţeny so
zdravotným postihnutím. Termín postihnutie môţeme vymedziť z viacerých hľadísk:
1) symptomatologické hľadisko: relatívne trvalý, ireparabilný stav jednotlivca v kognitívnej,
komunikačnej, motorickej alebo emocionálne - vôľovej oblasti, ktorý sa manifestuje
signifikantnými ťaţkosťami v učení a sociálnom správaní sa ( Vašek, 2006)
2) etiologické hľadisko: dôsledok anomálneho vývinu, výsledkom ktorého sú ťaţkosti pri
transformácií javov a procesov do symbolických foriem, teda pri ich spracovaní, uchovávaní
či vybavovaní (Vašek, 2003, 2006). Podľa Vítkovej (2002) sa postihnutie stáva viditeľným,
keď dochádza ku konfrontácií jednotlivca s postihnutím s fyzickými, sociálnymi a kultúrnymi
bariérami.

Patopsychológia (Poţár, 2007) charakterizuje jednotlivca s postihnutím ako

človeka, u ktorého existuje zjavný nedostatok alebo deficit orgánu, či jeho funkcie, ktorý
modifikuje procesy poznávania, nadobúdania sociálnych spôsobilostí a ich uplatňovanie a u
ktorého sa súčasne vyskytujú špecifické osobitosti v genéze, štruktúre a dynamike osobnosti.
Pojem jednotlivec s postihnutím vystihuje skutočnosť, ţe ide vo všeobecnosti predovšetkým o
osobu - človeka a aţ druhotne o jednotlivca, u ktorého sa vyskytovalo postihnutie (tamtieţ).
V posledných desaťročiach sa teda vo vede zmenil náhľad na postihnutie ako také. Jankovský (2006)
tieţ uvádza, ţe postihnutie je dimenzia, ktorá človeku prináša určité kvalitatívne zmeny a jednotlivca s
postihnutím vníma najmä ako ľudskú bytosť – bez nadmerného kategorizovania. S podobným
názorom, inšpirovaným holistickým prístupom - ktorý človeka chápe ako bio-psycho-sociálnu
jednotku - sa stretáme aj u ostatných autorov (Poţár, 2007; Vančová, 2005 a i.). Pôvodne ho uviedol
najprv do moderných medicínskych a zdravotníckych vied psychiater George Libman Engel (1977).
Viedol k novej lekárskej paradigme, zdôrazňujúcej biopsychosociálny pohľad na človeka, podľa
ktorého všetky telesné choroby a ťaţkosti a aj psychické poruchy v sebe zahŕňajú biologické,
psychologické i sociálne prvky, ktorým sa musí venovať pozornosť, aby bol terapeutický i preventívny
zásah účinný (Engel, 1980). Tieto paradigmatické zmeny sa premietli aj do pohľadu na postihnutie a
jeho definovanie.
Podľa viacerých štúdií sa zistilo, ţe na ţenách so zdravotným postihnutím je násilie páchané
oveľa častejšie ako na ţenách z intaktnej populácie (Nosek et al.,2001; Nosek et al., 2006;Smith,
2008). Napríklad štúdia od Smitha (2008) zistila vzťah medzi postihnutím a pohlavím

v
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interpersonálnom násiliu. Ţeny so zdravotným postihnutím mali vyššie riziko výskytu všetkých foriem
zneuţívania (abuse) v porovnaní so ţenami z intaktnej populácie a taktieţ v porovnaní s muţmi so
zdravotným postihnutím. To znamená, ţe premenné ako pohlavie a postihnutie zvyšovali
pravdepodobnosť výskytu všetkých foriem násilia, predovšetkým nechcený sexuálny styk (tamtieţ).
Ţeny so zdravotným postihnutím sú zraniteľnejšie a pociťujú menej bezpečia ako iné ţeny (Nosek et
al., 2001).
Jedným z faktorov viktimizácie ţien so zdravotným postihnutím zo strany intímneho partnera je
samotné špecifikum zdravotného postihnutia a z toho vyplývajúca závislosť od svojho „trýzniteľa“
(Nosek et al.,2001). Literatúra uvádza viacero dôvodov, prečo sa rôzne formy násilia vyskytujú
častejšie u ţien s postihnutím v porovnaní s intaktnými ţenami. V mnohých prípadoch tieto ţeny
zostanú s násilníkom iba preto, lebo sú na neho v mnohých smeroch „odkázané“ (pomoc s mobilitou,
pri hygiene, pri nákupoch, finančne a pod.). Partner môţe byť poţiadaný, aby asistoval ţene
s telesným postihnutím pri toalete, obliekaní a ďalšími osobnými aktivitami (Nosek et al., 2001).
Takáto závislosť na partnerovi môţe sťaţovať odlíšenie primeraného ľudského kontaktu od
neprimeraného. Človek s postihnutím, ktorý vyhľadá krízovú intervenciu v prípade týrania
(zneuţívania), riskuje stratu človeka („trýzniteľa“), na ktorom je závislý z dôvodu osobnej opatery
(Magowan, 2004). Ţenin strach a závislosť na partnerovi (z dôvodu osobnej opatery) môţu zapríčiniť,
ţe sa obáva bezmocnosti, ak by týranie nahlásila. Zároveň sa môţe obávať pomsty od intímneho
partnera, ak týranie (zneuţívanie) nahlási a obávať sa neschopnosti ubrániť sa (Magowan, 2004).
Ţeny s postihnutím môţu mať menej moţností ako uniknúť pred násilníkom, vrátane všeobecného
nedostatku finančných prostriedkov, znalosti kde a ako nahlásiť páchané násilie a pod. (Nosek, et al.,
2006).
Ţeny s mentálnym postihnutím nemusia mať vedomosti o sexualite a ťaţšie môţu rozpoznávať
sexuálne zneuţívanie, alebo im nemusí uveriť zdravotný personál, ţe nejaké sexuálne násilie bolo
spáchané, keď sa ho rozhodnú nahlásiť. Niekoľko štúdií skúmalo vzťah medzi ţenami, ktoré zaţili
násilie od intímneho partnera a ich zdravotným stavom a prístupom k zdravotnej starostlivosti. Všetky
ţeny, ktoré zaţívali násilie od intímneho partnera mali zdravotné problémy (Plichta, 2004; Rivara in
Barrett et al., 2009) a vyššie zdravotné výdavky (Jones in Barrett et al., 2009). Ţeny zaţívajúce násilie
zo strany intímneho partnera častejšie trpeli bolesťami hlavy, bolesťami chrbtice a pod. (Campbell et
al., 2002) a taktieţ mali zvýšené riziko vzniku duševných porúch (depresia, úzkosť a pod.)
v porovnaní so ţenami, ktoré nezaţili násilie (Lipsky, Caetano, 2007).
Medzi ďalšie špecifiká týraných ţien s postihnutím patrí:
1) ich partner si dokazuje mocenské postavenie nad ţenou, tým ţe poukazuje na ţenino
postihnutie a jej nedostatočnú kompetentnosť v určitých oblastiach;
2) ţena nemá kam utiecť v dôsledku svojho zdravotného znevýhodnenia;
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3) nedostatok mobility, sociálne izolácia a depresia sa takisto vyskytovali u ţien s telesným
hendikepom (Nosek, et al., 2006).
Špecifiká sa týkajú nielen zdravotného postihnutia mentálneho charakteru, ale tieţ telesne
postihnutých ţien.
Jedným z prvkov prevencie páchania násilia na ţenách so zdravotným postihnutím je ich väčšie
začlenenie do spoločnosti (Maxwell et al., 2007). Komunikácia s ostatnými môţe ţene pomôcť nájsť
potrebnú podporu. Maxwell et al. (2007) uvádza nasledujúce formy prevencie násilia alebo
opakovaného násilia páchaného na ţenách so zdravotným postihnutím:
1) Komunikácia s viac neţ jedným človekom o násilí, ktoré sa ţene stalo.
2) Rozhovor o násilí s inou ţenou, ktorej ţena so zdravotným postihnutím dôveruje.
3) Pracovné začlenenie ţeny s ďalšími osobami, ktoré poskytujú ţene bezpečie

a ochranu

v rámci skupiny pred potenciálnym násilníkom.
4) Podpora od ostatných ţien, ktoré takisto zaţili nejakú formu násilia - napr. v rámci niektorých
podporných skupín (komunít), ktoré sú týmto smerom zamerané.
5) Rozhovor so zdravotníckou pracovníčkou pokiaľ ţena so zdravotným postihnutím zaţila fyzické násilie.
Štatistiky preukazujú, ţe násilie zaţilo viac ako 50 percent ţien vo Veľkej Británii ( UK) v priebehu
svojho ţivota (Magowan, 2004). Ţena nemusí byť týraná len svojím partnerom, ale v dôsledku svojho
postihnutia a jeho následkov v podobe vyššie vnímanej neistoty, odkázanosti na druhých, vyššej
osamelosti môţe zaţívať určité formy násilia od odborných asistentov a asistentiek, rodinných
príslušníkov, pracovných agentúr či spoločnosti ako takej (Magowan, 2004).
Veľa ţien zaţívajúcich násilie nemalo adekvátne dostupné poradenské sluţby vo svojom okolí , alebo
tieto sluţby boli dostupné v niţšej miere (Brownridge, 2009; Healey et al., in Hague et al., 2011).
Prehľad strategických postupov či evidencia dostupných pomocných, poradenských sluţieb je
výskumne menej spracovaná aj v zahraničných podmienkach (Hague et al., 2011). Ţenám často nebola
poskytnutá adekvátna poradenská pomoc, boli prehliadané vzhľadom na svoj hendikep či násilie
(Martin et al., 2006; Nosek, Hughes,Taylor, &Taylor, 2006). Do výskumov boli menej zaraďované
a skúmané ţeny černošky a lesbické ţeny.

Najväčším problémom poradenských inštitúcií bola

nedostatočná finančná podpora. Nedostatok bol naliehavejší u organizácií zaoberajúcich sa
jednotlivcami s postihnutím (Hague et al., 2011).
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2. Metodologická časť
2.1 Výskumné ciele a výskumné otázky
Parciálny cieľ 1
Identifikovať osobitosti preţitého násilia u ţien so zdravotným postihnutím
Výskumná otázka
Ako definujú, vnímajú „zaţité, zaţívané“ násilie ţeny z výskumného súboru? V čom je rozdiel
v porovnaní s iným ţenami zaţívajúcimi rodovo podmienené násilie?
K identifikácii pozície ţeny so zdravotným postihnutím a poznaniu determinantov pre poskytovanie
kvalitných sluţieb pomoci pre ţeny zaţívajúce násilie sme zisťovali špecifiká nielen skúseností
s násilím, ale aj pozíciu a roly informátorky. Zaujímali nás vzorce násilia, ale aj moţnosti ochranných
nástrojov, ktoré ţena vyuţíva.
Parciálny cieľ 2
Identifikovať faktory a dôsledky viacnásobného znevýhodnenia ( rod/pohlavie, etnicita, rodinný status,
vek, marginalizované prostredie,...) a ich rodová analýza;
Výskumná otázka
Ako vplývajú vek, rod/pohlavie, rodinný status, prostredie, etnicita na postavenie/sociálny status ţien z
výskumného súboru? Okrem svojho zdravotného postihnutia, čo vnímajú

ţeny ako svoje ďalšie

znevýhodnenie ?
Násilie páchané na ţenách so zdravotným postihnutím musíme vnímať z hľadiska druhu postihnutia,
ale aj z hľadiska iných špecifík vplývajúcich na ţenu so zdravotným postihnutím. Zisťovali sme, kto
sa o ţenu stará, či je to priamo rodina alebo v systéme opatrovateľstva, ktorý môţe mať rôzne podoby
(asistencia, opatrovanie komplexné alebo zdieľané s rodinou a iné). Dôleţitý je tieţ vek ţeny,
moţnosť vzdelávania sa a zamestnať sa.
Parciálny cieľ 3 a 4
Identifikovať vyhľadanú a poskytnutú pomoc a sluţby.
Identifikovať osobitné potreby ţien so zdravotným postihnutím ohrozených násilím v oblasti sluţieb
pomoci.
Výskumné otázky
Aká

pomoc

bola ţene so zdravotným postihnutím zaţívajúcej násilie poskytnutá? Sú pre ţeny

dostupné všetky sluţby? Existujú špecifické potreby ţien so zdravotným postihnutím zaţívajúcich
násilie v oblasti poskytovania pomoci? Ak áno, ktoré to sú?
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Intervencia a pomoc pre ţeny so zdravotným postihnutím môţe byť výrazne limitovaná. Preto sme
zisťovali, aké sluţby a pomoc boli ţenám poskytnuté. Na základe zovšeobecnenia chceme
identifikovať špecifické podporné intervencie pre ţeny so zdravotným postihnutím, ktoré majú
skúsenosť s násilím.

2.2 Výber informátoriek - výskumný súbor
Výber informátoriek prebiehal na základe odporúčaní („otvorení dverí“) ich známych alebo
sociálnych asistentiek pracujúcich v obciach. V prípade, ţe ţena ţila mimo rodiny, odporučili ju
aktivisti a aktivistky z miest a obcí. Priamo sme oslovili tieţ poskytovateľov sociálnych sluţieb, kde
sme predpokladali, ţe môţu ţiť ţeny so skúsenosťou s násilím. Celkovo bolo realizovaných 12
rozhovorov s dvomi kategóriami informátoriek:
Skupina pomáhajúcich profesií – predstavuje dve ţeny. Kde jedna je dlhoročná dobrovoľná
organizátorka a predsedníčka organizácie telesne postihnutých občanov. Predsedníčka zdruţenia má
veľké skúsenosti s prácou so zdravotne postihnutými občanmi. Zastupuje telesne postihnutých aj
v oblasti trhu práce, kde presadzuje ich pracovný potenciál po eliminácii bariér v ich uplatnení. Druhá
účastníčka výskumu je asistentkou zdravotne postihnutých ľudí uţ viac ako 10 rokov a má skúsenosti
s ich problémami v rodinnom ţivote a v prístupe ku sluţbám. Rozhovory s nimi povaţujeme za
doplňujúce k problematike identifikácie osobitostí

ţien so zdravotným postihnutím zaţívajúcimi

násilie.
Skupina ţien so skúsenosťou násilia – ide o informátorky, ktoré majú skúsenosť s násilím od
intímneho partnera. Informátorky sú zdravotne postihnuté a to psychicky alebo s telesným postihnutím
spojeným najmä s neurologickým ochorením. Psychické postihnutie mohlo byť spôsobené traumou z
preţitého násilia, alkoholom alebo aj s bezdomovectvom. V súčasnosti sú tieto ţeny v krízových
strediskách azylového typu alebo resocializačného charakteru.
Bliţší popis základných charakteristík

všetkých informátoriek zaradených do výskumu nájdete

v prílohe č. 3.

2.3 Realizácia výskumu
Rozhovory boli anonymné, dobrovoľné a nahrávané so súhlasom informátoriek. Súhlas mohol
byť písomný alebo ústny a zaznamenaný na audiozáznam. Celkovo sme realizovali 12 rozhovorov.
Informátorky boli zaradené do skupiny ţien so zdravotným postihnutím na základe ich potvrdenia o
zdravotnom postihnutí. Išlo priamo o zaradenie medzi osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím
(s preukazom ZŤP) a tieţ na základe dlhodobého ochorenia (dlhšie ako polroka). Tieto ţeny ţiadajú
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alebo budú ţiadať o invalidný dôchodok z dôvodu zdravotného postihnutia. Niektoré informátorky uţ
poberali invalidný dôchodok.
Rozhovor sa uskutočnil na základe spolupráce so znalcami/kyňami miestnych pomerov a po
odporúčaní osôb, ktoré poznali ţeny so zdravotným postihnutím so skúsenosťou s násilím. So ţenami
sme sa stretli v prostredí, ktoré oni samé vybrali a kde sa cítili bezpečne. Vlastné rozhovory
s informátorkami trvali obyčajne 60-90 minút. Stretnutia s informátorkami začínali predstavením sa,
oboznámením informátorky s výskumnou témou a spôsobom zberu dát. Bol vysvetlený kontext
výskumu, spracovanie aj pouţitie dát. Diskutovaná bola bezpečnosť informátoriek, zachovanie
anonymity mien i miest, o ktorých by bola v rozhovore zmienka. V záujme získania neskreslených
výpovedí, rozhovory

sa nahrávali na diktafón. Rozhovor bol

nahrávaný len

na základe

informovaného súhlasu informátorky.
So ţenami, ktoré mali skúsenosť s násilím zo strany intímneho partnera/manţela, sme sa snaţili mať
minimálne dve stretnutia. Prvé stretnutie bolo skôr iniciačné na oboznámenie informátorky s cieľmi
a vyuţitím výskumu. Druhé stretnutie bolo uţ určené na samotný rozhovor. Zároveň bolo moţné
stretnutia opakovať a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu.
Z časového hľadiska bol harmonogram a plán výskumu realizovaný nasledovne:
1. analýza súčasnej situácie v problematike, príprava metodického postupu (december 2014 –
január 2015);
2. zostavenie pracovnej skupiny, rozdelenie úloh, štúdium problematiky (január 2015);
3. príprava dizajnu výskumu, tvorba štruktúry rozhovoru, analýza teoretických prác (február
2015);
4. stanovenie výskumného postupu – výber lokalít a identifikácia spolupracovníkov a
informátoriek (marec 2015);
5. terénny zber údajov a prepis rozhovorov (apríl – jún 2015);
6. spracovanie výsledkov výskumu ( jún - júl 2015)
7. úprava štúdie podľa poţiadaviek recenzentov/tiek (august – september 2015).

2.4 Pouţité metódy a spracovanie výsledkov
Na základe vyššie zadefinovaných cieľov výskumu, výskumných otázok a charakteristík výskumného
súboru sme si pre získavanie relevantných dát zvolili kvalitatívny spôsob výskumu - prostredníctvom
pološtruktúrovaných rozhovorov.

17

Problematika násilia bola ukotvená naratívne, prostredníctvom biografického opisu jednotlivých
ţivotných období rozprávačky- informátorky. Biografické rozprávanie umoţnilo kontextualizovať
viaceré javy. Z hľadiska biografických ţánrov boli prítomné verejné i súkromné ţánre a zaznamenali
sme prítomnosť opisných i reflexívnych pasáţí.
Z pohľadu vedenia rozhovoru (podoby rozprávania) sme vyuţili:


naratívnu expozíciu (biografické rámcovanie ţivota – narodenie, zdravotné postihnutie,
rodinný kontext, mladosť, 1. manţelstvo, rozvod, 2. ţivot bez partnera; informácie o aktéroch,
čase, miestach situácií).



tematický rozhovor – vedený podľa tematických okruhov k téme násilia páchaného na ţenách;
základné otázky pološtruktúrovaného rozhovoru sú uvedené v prílohe č. 3.



etnografický rozhovor – opisné, kontrastné, štrukturálne otázky, vytváranie kategórií priamo
informátorkou, hľadanie významov, termínov pre identifikáciu súvislostí, reálne a ideálne
situácie.

Na základe preštudovanej literatúry sme sa rozhodli vyhodnocovať pološtruktúrované rozhovory
s informátorkami a odborníčkami prostredníctvom fenomenologickej metódy (interpretácie) (Hendl,
2012). Fenomenologická interpretácia je metóda zachytávajúca základné významy ľudskej skúsenosti.
Napr. čo daná skúsenosť pre participanta a participantku znamená ? Táto výskumná metóda sa opiera
o 4 nasledujúce body (Hendl, 2012):
1. uskutočnia sa rozhovory s vybranými informátorkami so zameraním na určité skúsenosti
a záţitky;
2. potom sa skúmajú invariantné štruktúry v skúsenosti informátoriek (nazývané aj esencie skúsenosti);
3. hľadajú sa spoločné črty u niekoľkých informátoriek. napríklad aká je esencia skúsenosti ţien
so zdravotným postihnutím so záţitkom násilia páchaného intímnym partnerom?;
4.

po analýze dát sa zostaví správa, ktorá obsahuje bohatý popis preţitých skúseností, ktoré slúţia k tomu, aby sa čitateľ a čitateľka dokázala vcítiť a preţiť popisovanú situáciu. cieľom výskumu je prispieť k porozumeniu určitých fenoménov a následne na ne reagovať a prijať patričné opatrenia.

V nasledujúcej kapitole uvádzame bliţšie okruhy tém, ktoré sme pri rozhovoroch vyuţili.

2.5 Okruhy tém rozhovoru
V prílohe č. 2 uvádzame štruktúru otázok, ktorými bol vedený rozhovor. Okruhy tém však mohli byť
širšie:
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Osobná história (biografické rozprávanie k jednotlivým obdobiam ţivota, podľa ţivotných cyklov)
o

rodina pôvodu

o

zdravotné postihnutie

o

detstvo, mladosť

o

dospelosť

o

partnerský ţivot

Osobitosti preţitého násilia u ţien (násilie individuálne vnímané a násilie všeobecne)
o nepohoda a napätie doma,
o

vo vzťahu (nezáujem, konflikty, hádky, antipatia)

o

druh násilia zo strany intímneho partnera alebo rodinného príslušníka/opatrovateľa/ky


fyzické ubliţovanie



emocionálne ubliţovanie



sociálne ubliţovanie



ekonomické ubliţovanie



sexuálne ubliţovanie

o

disciplinujúce správanie a praktiky muţa (agresora)

o

kontrolujúce správanie muţa

o

správanie sa muţa v obdobiach medzi násilnými útokmi/výpadmi

Faktory a dôsledky znevýhodnenia (vidiecka lokalita, demografické a osobné charakteristiky –
vek, rôzne formy osobného znevýhodnenia)



Postoj okolia (rodina, príbuzenstvo, susedstvo, obyvatelia obce) k ţene zaţívajúcej násilie zo
strany intímneho partnera
o

znalosť okolia o tom, ţe ţena zaţíva násilia

o

osoby (ne)poskytujúce podporu ţene zaţívajúcej násilie zo strany intímneho partnera a ich
forma podpory

o


autority a postoj lokálnych autorít voči ţene, ktorá zaţíva násilie

Sluţby a formy podpory pre ţeny zaţívajúce násilie zo strany intímneho partnera
o existencia dostupných (ne)špecializovaných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie
o

odporúčanie pre ţeny, ktoré zaţívajú násilie zo strany intímneho partnera.

V rámci rozhovorov sme rozoznávali fyzické, psychické, emocionálne, ekonomické, sexuálne,
sociálne násilie. Prejavy jednotlivých foriem násilia voči ţene sú uvedené v prehľadnej tabuľke.
Formy násilie a prejavy násilného správania
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Fyzické (facky, bitka s rukou alebo predmetom, sácanie, kopanie, udieranie, bodnutie, popálenie…)



Psychické- emocionálne (poniţovanie, nadávky, kritizovanie, zosmiešňovanie, vyhráţanie,
poučovanie, izolovanie zákazmi, kontrolovanie konania a osobných vecí, zastrašovanie
a pod. )



Ekonomické (bránenie prístupu k financiám, neposkytovanie finančných prostriedkov na
domácnosť, ničenie spoločného majetku, odmietanie odovzdania financií pre spoločnú domácnosť, nútenie odovzdať financie rodinným príslušníkom partnera a pod. )



Sexuálne (obťaţovanie, vynútenie sexuálneho styku, nútené „zmierenia“ sexuálnym stykom,
nútenie k nechceným sexuálnym praktikám, znásilnenie a pod.)



Sociálne (obmedzovanie kontaktu s rodinou, priateľmi, neprimeraná kontrola po opustení
spoločnej domácnosti, zákaz chodiť do zamestnania a pod.)

Spôsob vedenia rozhovoru mal byť chápajúci a posilňujúci. Rozhovor musí skončiť pozitívne,
posilňujúco a informátorke sa malo po rozhovore uľaviť v dôsledku toho, ţe mohla vyjadriť svoje
pocity. V rozhovore sme sa snaţili informátorku posilniť a vyhnúť sa:
a) obnoveniu traumy
b) pocitom viny u ţeny
c) zhoršeniu zdravotného stavu vplyvom psychického tlaku a spomienok
d) prenášaniu zodpovednosť za násilie na ţenu
Otázky mali orientačný charakter, pretoţe rozhovor sme prispôsobovali okolnostiam za akých
prebiehal. Počas zberu údajov a ich prvotnej analýzy sme otázky modifikovali s ohľadom na
dominantné kategórie, cez ktoré sme získavali výsledky.
U ţien so zdravotným postihnutím sme v závere rozhovoru vyjadrili nádej v zlepšenie alebo
zachovanie jej zdravotného stavu. Na záver rozhovoru mali mať informátorky pocit, ţe došlo ku
pochopeniu ich ťaţkej ţivotnej situácie, a nie iba k ľútosti a súcitu s ich ťaţkým údelom.

2.6 Prevencia traumatizácie počas rozhovoru
Dizajn výskumného zadania implicitne počítal s realizáciou rozhovorov so ţenami

so

zdravotným postihnutím zaţívajúcimi násilie. Výskumná skúsenosť ukázala, ţe uskutočnenie
rozhovorov so ţenami, ktoré v čase výskumu zaţívajú násilie, či aktuálne čelia hrozbe násilia zo
strany intímneho partnera/ manţela/ muţa,

nie je pre ţeny ani

výskumníčku

bezpečné.

Výskumníčka svojimi otázkami konfrontuje ţenu, ktorá násiliu čelí, pričom jej nevie poskytnúť
adekvátnu špecializovanú podporu (emocionálnu, materiálnu, psychologickú, a pod.). Navyše
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výskumníčka svojou prítomnosťou vystavuje ţenu – informátorku zvýšenému nebezpečenstvu zo
strany násilného partnera. Uţ to, ţe výber ţien podliehal prieskumu v lokalite, kde ţeny ţili a vedeli
o ňom aj iné osoby, mohol ţenu vystaviť nebezpečenstvu zo strany agresora. Druhým aspektom
realizácie rozhovorov so ţenami, ktoré zaţívajú násilie je riziko zvyšovania existujúcej traumy, pocitu
viny či priamej zodpovednosti za situáciu, v ktorej sa nachádza.
Aj v zmysle vyššie uvedeného, podmienkou vedenia rozhovorov so ţenami, ktoré počas
svojho ţivota s partnerom/manţelom zaţili násilie, musí byť rešpektovanie ich súkromia a vytváranie
a posilňovanie emocionálneho bezpečia. Inými slovami, ţiadna z informátoriek nemôţe byť ani na
chvíľu vystavená takým postupom výskumníčky, ktoré by viedli k prejavom bezmocnosti,
stigmatizácie a traumatického znovupreţitia násilných situácií u respondentky = informátorky
(viktimizácia) (Feindler et al., 2006). 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
okruhov).
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 sprevádzajú6. 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 rámci rozhovoru sme uplatňovali prístup chápajúci problémy ţien a tým sme eliminovali stres, ktorý
vznikal pri spomínaní na preţité násilie. V záujme posilnenia práv, emocionálnej bezpečnosti
informátorky je potrebné zdôrazniť, ţe získané údaje musia byť vnímané ako dôverné a anonymné.
O takomto charaktere dát a spôsobe ich spracovania, ako aj pouţitia bola informátorka opakovane
informovaná.

2.7 Násilie zo strany intímneho partnera ako súčasť osobnej biografie
Rozhovor s informátorkou mal biografický rozmer a to aj vtedy, keď sme smerovali rozhovor
tematicky na aspekty násilia páchaného na ţenách. Preţité násilie je súčasťou ţivotnej skúsenosti
ţeny, pričom sa viaţe na rôzne ţivotné cykly (detstvo, mladosť, dospelosť). Násilie páchané na ţenách
so zdravotným postihnutím zo strany intímneho partnera/manţela je súčasťou osobnej biografickej
reprezentácie vlastného ţivota a toho, akým spôsobom ţeny – informátorky vnímajú svoj ţivot, ako
6

Mýtmi sú napríklad nasledovné 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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ho mentálne reprezentujú a naratívne konštruujú. Ţivotný príbeh, ktorého súčasťou je násilie zo strany
intímneho partnera/manţela, môţe byť konfrontovaný s ideálnou, kultúrne určenou definíciou
šťastného ţivota. Inými slovami, snahou kaţdého človeka je preţiť v ţivote šťastný a naplnený ţivot,
pričom 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 kvalitu príbehov
ţivotných kríz7. 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 intímneho partnera/manţela sa viaţu na opisy súvisiacich ţivotných skúseností
v dospelom veku ţivota (väzba na ţivotný cyklus – dospelosť). Pokiaľ sú rozprávania o preţitom
násilí chápané ako rozprávania osobnej histórie, v porovnaní s inými príbehmi ponúkajú pohľad 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.
Ako sme uţ v úvode uviedli, rozhovory so ţenami so zdravotným postihnutím, ktoré mali
skúsenosť s násilím zo strany intímneho partnera, boli

rámcovanými rozprávaniami o iných

okolnostiach a udalostiach ţivota, teda mali biografický rozmer. Začínali spomienkovým
biografickým rozprávaním o detstve a rodine pôvodu. Rozhovor zahŕňal rozprávanie o období
mladosti a dospelosti, vrátane rodinného a partnerského/manţelského 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 (pološtruktúrovaný rozhovor), kladených za účelom
získania konkrétnych údajov/dát.

2.8 Kódovanie – anonymizácia výpovedí a spôsob uvádzania mien a lokalít
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

7

Príbehy o ţivotných krízach predstavujú netriviálny komplex rozprávaní o významných ţivotných udalostiach,
ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú spôsob uvaţovania o sebe ako jednotlivcovi/kyni, o svojom najbliţšom
okolí – rodine a okolitom svete.
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uvádzané ich mená, mená tretích osôb, o ktorých sa vo svojich rozprávaniach zmieňujú a ani presné
lokality súčasného alebo minulého bývania. Anonymizované základné údaje o informátorkách sú
uvedené v prílohe č. 5.

3. Výsledky a explanácia kvalitatívneho výskumu
Výsledky údajov kvalitatívneho výskumu sme spracovali v dvoch častiach: výsledky
rozhovorov s pracovníčkami, ktoré pomáhajú ţenám zaţívajúcimi násilie a so samotnými ţenami so
skúsenosťou s násilím.
Informátorky vyrozprávali väčšinou ţivotný príbeh, z ktorého sme indukovali interpretačné kategórie
na základe fenomenologickej interpretácie:


Rodinné zázemie ( v tomto prípade aj asistenčná alebo opatrovateľská sluţba) – formy násilia



Pretvárka muţa



Špecifická situácia ţien a ich potreby



Odsťahovanie/odstrihnutie sa od násilnej osoby



Ohlásenie násilia



Intervencia – poskytnutá pomoc

Dáta potrebné pre vyhodnotenie a vyuţiteľné pre výsledky vychádzali z interpersonálnych vzťahov,
spoločenských interakcií a pri spracovaní výsledkov sme ich povaţovali za javy existujúce a vznikajúce ako odraz subjektívneho preţívania ţien zaţívajúcich násilie - informátoriek.
Pre naplnenie cieľov štúdie sme vyhľadávali kategórie prostredníctvom fenomenologickej analýzy.
Paradigmatický model pre interpretačné kategórie sme zjednodušili tak, aby sa dalo o získaných údajoch systematicky uvaţovať a vzájomne ich dávať do vzťahu rozličným spôsobom. paradigmatický
model je znázornený v nasledujúcej schéme.
Zjednodušený paradigmatický model

Príčinné podmienky
Jav
Kontext
Intervenujúce podmienky
Stratégia jednania a interakcie
Následky
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Na základe analýzy získaných údajov sme identifikovali osobitosti násilia páchaného na ţenách so
zdravotným postihnutím a vypracovali sme závery. Uvedené interpretačné kategórie sme spracovali vo
vzťahu ku základným výskumným otázkam ( podkapitola 3.2.)
Ţeny so zdravotným postihnutím, najmä so zníţenou mobilitu alebo obmedzenou mentálnou
schopnosťou, sú v závislej pozícií od viacerých osôb. Tieto osoby reprezentujú

rodinné zázemie

ţeny a aj najbliţšie okolie.
V nasledujúce schéme je znázornená pozícia ţeny spolu so vznikajúcimi väzbami. Verejná správa
u nás nemá v súčasnosti zo zákona povinnosť vykonávať „sociálnu kuratelu“ nad týmito osobami
a nad poskytovanou podpornou intervenciou. Systém je nastavený tak, ţe sa kontrolujú financované
výkony štátom z hľadiska účelnosti vynaloţenia finančných prostriedkov.

Asistencia,
opatrovateľstvo ako

Intímny

príspevok štátu

partner

Ţena so zdravotným
postihnutím
Verejná správa
a sociálne
a zdravotné
poistenie

Rodina –
rodičia,
súrodenci,
priatelia

Obrázok 3 Štruktúra financovania/sluţieb a okolie ţeny so zdravotným postihnutím

Zdroj. Vlastné spracovanie
Obrázok č. 3 poukazuje na typickú situáciu u nás, kde nie sú medzi sebou prepojené kontrolné
mechanizmy sociálnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím s finančnou podporou štátu. Chýba
aj evaluácia efektov sociálnej pomoci na kvalitu ţivota osoby so zdravotným postihnutím.
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3.1 Interpretačné kategórie
3.1.1 Analýza rozhovorov s informátorkami z oblasti sociálnych sluţieb
Nasledujúca časť sa vzťahuje na odkryté interpretačné kategórie, opisujúce pozíciu ţien so
zdravotným postihnutím, ktoré zaţívali násilie. Interpretačné kategórie boli odkryté

na základe

analýzy rozhovorov s informátorkami pracujúcimi v oblasti sociálnych sluţieb.


Rodinné zázemie – ohrozenie násilím zo strany rodiny

Formy násilia na ţenách ( osobách) so zdravotným postihnutím sú rôzne. Odborníčky upozorňujú
najmä na skryté formy, ktoré nie sú rodinou označované/identifikované ako násilie a často sú vnímané
aj samotnou ţenou so zdravotným postihnutím ako normálne správanie sa voči nej.
Vieme, ţe sa najčastejšie hovorí o fyzickom násilí, ale tu by sme skôr mohli povedať, ţe nejde ani tak
o to fyzické násilie, ţe by vyslovene sa niekoho bilo. To sa častejšie vyskytuje u seniorov, ale
u zdravotne postihnutých je to skôr to psychické násilie, ekonomické násilie, sociálne násilie. Niektorí
rodinní príslušníci sa dokonca hanbia za tak postihnutého rodinného príslušníka, kde doslova tým, ţe
on nie je samostatný, oni mu nepomôţu, aby išiel von, aby ho previezli trebárs na tom invalidnom
vozíku po ulici, na prechádzku išli s ním, moţno do záhrady, ak majú rodinný dom. Čiţe a to je uţ to
sociálne násilie, čiţe nejaký ten zákaz stretávania sa, komunikácie. Stretli sme sa aj s tým, ţe vedel
robiť na počítači ten postihnutý, ale v tom prípade ak neboli oni doma. Vypínali počítač, vypínali
internet, aby on sa nevedel skontaktovať cez internet s niekým, moţno poţiadať o nejakú pomoc a pod.
Problémom

je situácia, keď matka sama zaţívajúca násilie sa správa násilne voči dieťaťu so

zdravotným postihnutím.

Do úvahy treba však brať širší kontext násilného správania matky

s výraznými rodovými aspektmi. Ţena môţe byť dlhodobo

preťaţená starostlivosťou o deti

s postihnutím aj v dôsledku neúčasti partnera na starostlivosti, s vysokým rizikom vyhorenia a pod.
Máme vozičkárku, ktorá má dve deti. Jedno je trošku postihnuté a druhé je vynikajúci mladý muţ,
vysokoškolák. Rodila, ale má dve amputované nohy.... Ţijú ako druh a druţka a vyskytne sa, ţe on
začne pouţívať násilie voči tej ţene, opäť sa to začne psychickým násilím a môţe to prejsť do toho
fyzického násilia alebo to sociálne, ekonomické, čo sa týka financií a podobne, tak tam potom uţ trpia
aj deti a je on v takom stave, tak potom tam môţe dôjsť aj k násiliu na tých deťoch. Vieme aj o násiliu
na postihnutých deťoch, kde potom priamo matka si to vyvŕši na tom dieťati. Ak ten druh robí násilie
na nej, je moţné, ţe ona si to potom vyvŕši zase na tom dieťati.
Asistent/tka zastupuje mnohokrát rodinu a informuje ţenu so zdravotným postihnutím o situácii jej
rodiny v spoločnosti a v okolí, o moţnostiach pomoci, pretoţe ţena sa nedostane medzi druhých ľudí.
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„Nemá ju kto usmerniť, tak ja sa snaţím s ňou rozprávať. Je tam sama, ju kaţdý ignoruje, alebo jej
nadá.“
Ţena so zdravotným postihnutím je zdrojom financií nielen pre svojich najbliţších – manţela a deti,
ale aj pre rodičov. Často sa stáva obeťou ekonomického zneuţívania, kde rodina vyuţíva „beztrestnosť
– obmedzenie svojprávnosti“ ţeny so zdravotným postihnutím.
„Vravím, ten invalidný (myslí dôchodok), vravím aj s tými pôţičkami, ak by sme jej neboli my
pomohli, tak dodnes je v tom a ona mi sama povie, ţe jej rodičia ju pokladajú za dementnú a oni majú
sami pôţičiek, nabrali si a oni jej to tak vysvetľujú, ţe keď je dementná, ţe sa jej prepečie všetko.“
Systém asistencie umoţňuje rodinným príslušníkom systematicky sa nestarať o svojho chorého člena
rodiny a psychicky a ekonomicky ho vyuţívať. Obmedzené pohybové schopnosti ţeny so zdravotným
postihnutím jej neumoţňujú zúčastňovať sa na kultúrnych či športových aktivitách. Tak väčšinou
dokáţe ušetriť zo svojho invalidného dôchodku či príspevku na asistenciu.
„Jemu dačo hrablo v bedni a on sa zobral preč bez ohľadu na chorú manţelku. (Asistentka myslí
intímneho partnera).
„Takţe on s ňou neţije, nestará sa oňho, pre peniaze chodí, rozviesť sa nechce.“ Prečo?
„Nie, lebo by prišiel o vdovecký.“
„Vravím, on príde furt vyplačkaný, ţe nebude mať z čoho ţiť a ona sa potom vykašle na to.“
„Ona je ticho, nepovie nič. Nie je schopná sťaţovať sa.“
Rodinné stereotypy prispievajú k zotrvačnosti spoluţitia v rodine. Určitá rutina a obmedzenia
zdravotného postihnutia nedovoľujú vyvíjať nové aktivity k odstrihnutiu nezdravých väzieb v rodine,
ale aj vzťahov k asistentom. Tradičné rituály spojené so ţivotom ţeny so zdravotným postihnutím je
limitujú predstaviť si vzťahy po novom a s novými ľuďmi a tak radšej zostáva ticho. V niektorých
prípadoch je to neidentifikovanie násilia, ktoré ţena zaţíva (ţeny so psychickým a mentálnym
postihnutím...) alebo aj rozdávanie – obetovanie sa pre druhých ( poskytnutie svojho príjmu) ako
súčasť rodovej roly ţien v rodine či v spoločnosti.


Asistencia - ohrozenie násilím od asistenta/ asistentky

Násilie zo strany asistentov/tiek má rôzne podoby. Preto odborné profesijné organizácie ţiadajú, aby
asistenciu mohli vykonávať iba osoby s príslušným vzdelaním, preškoľovaním, s evidenciou
a pravidelnou kontrolou.
.....je trošku rozdiel, ak je to človek nevidiaci, človek nepočujúci alebo človek, teda ţena sediaca na
vozíčku je tam potom dôleţitá komunikácia, či uţ s opatrovateľom alebo s osobným asistentom, ak ide
o mladšie ročníky čo sa toho týka. Takţe nie vţdy sú tí opatrovatelia takí, aj keď musia mať
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predpísané vzdelanie alebo minimálne hodiny akreditovaného kurzu opatrovania. Ţe pomáhajú
a vedia dobre reagovať na tie poţiadavky, ktoré ten postihnutý má. Pretoţe ak niekto nerozpráva
a napíše na lístoček napríklad a oni ho nechajú celý deň tak alebo ten určitý počet hodín, ktoré tam sú
a nevšimnú si toho alebo si to nechcú všimnúť. Je to zámer alebo podajú studený obed a on to nemusí
zjesť. Ale či je to zámerom alebo nie je. Alebo aj osobní asistenti, ktorí potom ak trebárs ten na tom
vozíčku oddychuje, ţe ho nedajú včas na toaletu alebo nevymenia plienku a on je v tom pol dňa alebo
aj celý deň. Mali sme aj informáciu o krádeţi finančných prostriedkov a podobne. Potom si tí ľudia
snaţia sami niekoho zohnať, ale to je potom uţ len o tej dôvere.


Zlé zaobchádzanie zo strany inštitúcií

Systém zdravotníctva často nezohľadňuje zlý zdravotný stav ľudí so zdravotným postihnutím. Systém
v minulosti poznal aj prednostné vyšetrenie bez platenia, čo niekedy vyuţívajú osoby so zdravotným
postihnutím. Tým sa stávajú nepopulárnymi ošetrovanými osobami.
„Nie, uţ je ťaţko akoţe s ním, predtým vydrţala viacej, no aj u tej neurologičky sa dosť čaká, ale snaţí
sa aj tá sestrička vyjsť v ústrety. Ja uţ tak sa snaţím zmanipulovať tie sestričky, len preboha dajte mi
ho tak načas, aby sme nečakali, lebo ona nevydrţí, nevydrţí.“
„Dve hodiny sme tam čakali.“
„Tak tá väčšinou ide vonka, do auta mu dá podpísať no a ... Vravím akurát táto sociálka, vravím ako
keby zo svojho dávali.“
„Práveţe ju odviezol syn na pohotovosť, tam ju nechali čakať zo 5 hodín.“
„Dostala zápal pľúc, to bola zima a následne aj embóliu a odvtedy sa to s ňou ťahá furt.“
„U tej psychologičky by nebol problém, len vravím, na tej sociálke je akoţe, no...“
„A čo by podľa vás pomohlo zlepšeniu tej komunikácii alebo zaobchádzaniu alebo tomu, aby brali
väčší ohľad na tie osoby, lebo predsa ste hovorili, aj sú na tých liekoch kvôli depresiám, ešte ich tam
vypočúvajú, podozrievajú ako keby neviem...“
Zlé a necitlivé zaobchádzanie ţeny so zdravotným postihnutím môţu zaţívať aj zo strany úradov,
zariadení sociálnych sluţieb, zamestnávateľa a pod.
„No spomínala najmä v tom detskom domove, ţe ju veľmi nivočili.“
„No a ţe ju aj tieţ zamestnávatelia vyuţívali, ţe jej koľkoráz nezaplatili.“
„No a napríklad nešla na políciu a nenahlásila to nikomu?“ „Nie.“
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Problematická a zraňujúca môţe byť často aj reakcia verejnosti voči ľuďom so zjavným telesným
postihnutím.

Hájková (in Harčaríková, 2011) zaraďuje predovšetkým vrodené a získané formy

telesného postihnutia k mutilujúcim (z lat. mutilatio = zmrzačenie) formám zdravotného postihnutia,
ktorých základným znakom je nesprávny tvar niektorej končatiny, ktorý je pre ostatných viditeľný.
Tento znak má hlboký psychologický dopad nielen človek s postihnutím (napr. v ponímaní obrazu
o sebe samom), ale aj na rodinu osoby so zdravotným postihnutím.
No, a uškŕňajú sa tam a hľadia na vás a uţ obzerajú, ţe čo je vám a ...
No, to je ťaţko akoţe. Ja s ňou môţem byť na priehrade, na námestí, čo ja viem na vyšetrení, alebo
hoc kde, v obchode.
„Ona by uţ nešla akoţe nikde. Ţe v tom svojom byte má to svoje pohodlie.“
„Má šťastie na dobrých asistentov asi. Lenţe toto nemôţe trvať večne, môţe natrafiť na nejakého tĺka,
ktorý ju bude nivočiť a potom moţnoţe zle dopadne aj psychicky a fyzicky.“
Systém starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím vyuţíva vo veľkej miere dobrovoľnícku prácu.
Poskytujú ju občianske zdruţenia, z ktorých niektoré môţu vykonávať aj profesionálnu poradenskú
činnosť. Na otázku, či občianskej zdruţenia pre ľudí so zdravotným postihnutím by vedeli pomôcť
v prípadoch násilia, informátorka odpovedá.
„Vedia, vedia, práve v tomto klube sa to preberá, volá sa polícia, volajú sa z mestského, volajú sa
z tejto sociálky ľudia. Akoţe majú kontakt. A pýtajú sa, psychologička chodí pravidelne kaţdý mesiac,
tá cvičí s nami, akoţe celkom sa mi to páči.“
„Ja by som im doporučila, stačilo by pol dňa byť s takým človekom a oni to moţno aj vedia.“

Odstrihnutie sa
Moţnosť odísť od partnera je limitovaná najmä ekonomickou situáciou ţien. Súčasná pomoc od
štátu v týchto prípadoch nekorenšponduje ani so základnými potrebami ţien. Ak ide o matku, tak
nemá šancu sa ekonomicky bez práce zabezpečiť a ani deťom umoţniť ţivot aspoň na úrovni
ţivotného minima. Informátorky však zodpovednosť za ne/odchod z násilného vzťahu prenášajú
na ţeny a jej „vôľu“ odísť. Dochádza tak ku sekundárnej viktimizácií ţien, ktorým sa kladie za vinu
ich neochota násilný vzťah opustiť.

Ekonomická závislosť

nie je vnímaná ako štrukturálne

obmedzenie pre ţeny. Ale ako ne/ochota ţeny ísť do rizika ešte väčšej materiálnej chudoby. Ak sa
ţena stará ešte k tomu o závislé deti, tlak na ţenu aby zo vzťahu neodišla, môţe byť ešte intenzívnejší.
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Ďalšími prekáţkami „odstrihnutia sa“ ţeny od násilného muţa je nedostatok vhodných zariadení. Ak
aj je dostupné zariadenie, poplatky za ubytovanie alebo doplatky za sluţby napr. pre seniorov môţu
byť opäť prekáţkou trvalého ukončenia zaţívaného násilia.
Záleţí od toho, čo chce ona sama. Záleţí od toho, či chce ona odísť z toho prostredia, v ktorom ţije. Či
má kam odísť alebo či je to tak, lebo niektoré tieto veci sa veľmi ťaţko dokazujú. To sociálne násilie aj
to psychické. Ono sa to veľmi, veľmi ťaţko dokazuje pred súdmi. Tak tam je prvá cesta spolupráca
s inými organizáciami, ktoré napríklad poskytujú azylové domy alebo rôzne takéto chránené bývania
alebo rôzne ďalšie takéto aktivity robia, kde môţeme my tú klientku posunúť. My potom komunikujeme
v začiatkoch s týmito napríklad s organizáciou, ktorá poskytuje týranej matke a dieťaťu na určitú dobu
azyl, pomôţeme jej vybaviť papiere, ale v prvom rade to musí ona chcieť a nie vţdy je to tak. Pretoţe
je si napríklad vedomá toho, ţe sama neuţiví to dieťa. Čiţe skôr potom trpí ten alkoholizmus,
psychické, fyzické, ekonomické týranie toho druha alebo manţela, ako by mala odísť. Ak je to starší
človek, ktorý sa naozaj v tej rodine necíti dobre, podobne sa zase snaţíme so zariadením pre seniorov,
komunikovať, ale je to opäť veľmi obtiaţne, pretoţe tu opäť zohrávajú rolu financie. V dnešnej dobe je
nastavený tak zákon aj keď má príspevok, ale ešte vţdy si musí on dofinancovať túto sociálnu sluţbu
v zariadeniach, ale nie vţdy na to stačí jeho dôchodok. Ale vţdy v prvom rade musí chcieť ten človek.
A tým, ţe on sa bojí o seba, ţe kto sa o neho postará, tak radšej naďalej trpia takéto druhy násilia.
Intervencia – dostupnosť pomoci
Informátorka z Bratislavy predpokladá jednoduchší prístup k informáciám vyuţívaním najnovších
komunikačných prostriedkov v domácnostiach alebo vo verejných inštitúciách, kde je napr.
internetový prístup zadarmo.
Stalo sa nám, ţe prídu na UPSVAR a tam ich poslali za nami, ţe my im poradíme a ţe im pomôţeme
vypísať, lebo oni nerobia poradenstvo. Obvykle sa pýtame, ţe akým spôsobom na nás prišli a ţe teda
kde nás majú hľadať a pod. Tí mladší hovoria, ţe cez internet. My sme dokonca robili rôzne projekty,
kde sme učili aj starších ľudí, seniorov aj postihnutých robiť na počítači, minimálne tú komunikáciu,
aby neboli doslova odrezaní od toho vonkajšieho sveta a vracia sa nám to tým, ţe nám chodia
napríklad do mestských kniţníc. Kde pre túto skupinu ľudí sú určité úľavy a nemusia platiť za internet.
Čiţe chodia tam a robia na tom internete, komunikujú so svojimi vnukmi, ktorí sú vonku a podobne.
Takţe takýmto spôsobom sa potom k nám dostávajú noví klienti.
Komplexné sluţby pomoci najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím sú veľkým problémom.
Príčinou je aj to, ţe tieto sluţby poskytujú zvyčajne neštátne organizácie, ktoré majú problém
s financovaním svojich aktivít. Akreditované organizácie majú za povinnosť zamestnávať odborných
garantov/tky. Toto však spôsobuje nedostatok sluţieb, pretoţe odborné garantky nemajú istotu stáleho
príjmu počas roka.
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No pri tom špecializovanom poradenstve je to naozaj problém. Ak obhajujeme na ministerstve práce,
ţe chceme poskytovať špecializované sociálne poradenstvo, tak väčšinou je to tak, ţe pre ktorú
skupinu. Nie vţdy sa tam dá dať do tých materiálov, do tej ţiadosti, ţe by sme chceli pokryť všetko,
všetky postihnutia od telesného, zdravotného, zrakového... Kaţdá tá organizácia má ten svoj určitý
druh postihnutia, na ktorý dostane, ţe v rámci tohto môţe poskytovať poradenstvo. Takţe oficiálne by
sme nemali poskytovať poradenstvo v takýchto iných záleţitostiach. Ale v rámci rozhovorov vieme
poradiť organizáciu,.... na koho sa obrátiť. Ak to vieme vyriešiť len cestou základného poradenstva,
tak je to vynikajúce, ale potom, keď uţ sú veľké zariadenia práve tie azylové domy a tam uţ ten počet
tých zamestnancov aj tých odborníkov je väčší, kde uţ fungujú aj psychológovia aj sociálni
poradcovia, ale to je väčšinou v tých zariadeniach. Ale aj tak, ak to zariadenie nemá akreditáciu,
nemôţe vyslovene robiť špecializované sociálne poradenstvo. Ak tam ten klient príde, tak ak sa to týka
ich problematiky tak vie poradiť. Nie sú vyslovene také centrá, kde by došiel a mal by tam všetko
v jednom.
Špecializované poradenstvo v dostatočnej kapacite pre ţeny, ktoré zaţívajú násilie, je problémom. Ak
sa k tomu pridruţuje ešte aj zdravotné postihnutie, navyše konkrétneho druhu, kvalifikovaná
intervencia je takmer nedostupná.
Aj UPSVAR, kde sa zaoberajú rodinou ako takou, osvojovaním detí a pod. Je zamestnaná iba jedna
psychologička na úradoch práce, ktorá má túto problematiku na starosti. Ale uţ to nie je o tom týraní
v rodine a pod. Takţe centrá, kde by bolo naozaj všetko, len kto by tie centrá platil. To by museli byť
centrá štátne, pretoţe sú to občianske zdruţenia, rôzne neziskové organizácie.
Diskriminačné nastavenie financovania verejných a neverejných poskytovateľov, suplovanie
povinnosti štátu dobrovoľníckou prácou sú ďalšími nedostatkami v poskytovanej pomoci.
Pretoţe aj zákon nám rozdeľuje verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych sluţieb a ďalších
sluţieb. Je tam rozdielny systém financovania, ktorý dokonca povaţujeme za diskriminačný voči tým
neverejným poskytovateľom, čiţe tým rôznym občianskym zdruţeniam, neziskovkám a pod. ktoré
pracujú s rôznymi skupinami ľudí, čiţe aj s obeťami násilia. Tam sú ale veľké problémy práve
s financovaním. Vedelo by sa robiť aj viacej pre týchto ľudí. Nebyť dobrovoľnej práce, nebyť
dobrovoľníkov , tak niekedy ťaţko. Pretoţe niekedy tých odborníkov, ktorých my máme, ţe sa
porozpráva, či je to psychológ alebo špeciálny pedagóg alebo aj ďalší, tak tí nám koľkokrát robia na
báze dobrovoľnosti. Čiţe nie sú zamestnancami tej organizácie.
Špecializované zariadenia pre ţeny so zdravotným postihnutím a so skúsenosťou s násilím nie sú
zriaďované ani na úrovni samospráv. Vyššie územné celky zriaďujú väčšinou zariadenia pre jeden typ
klientov či klientok: špecializované zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia pre ľudí so
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zdravotným postihnutím a pod. Zariadenia špecializované na kombinácie viacerých znevýhodnení,
navyše so špecifickým problémom násilia, sú takmer úplne nedostupné.
Iné je to potom v tej štátnej, kde sú zriaďovateľmi samosprávy, či uţ sú to mestá. Tie teraz zriaďujú
pre seniorov zariadenia alebo je to vyšší územný celok, kde sú potom špecializované zariadenia práve
pre postihnutých. Takţe tam ten systém financovania je rozdielny. Tam by bolo treba dať ten zákon
nejako do súladu a uţ sa o to pokúšame niekoľko rokov.

3.1.2 Analýza rozhovorov so ţenami so zdravotným postihnutím zaţívajúcimi násilie

Pri analýze rozhovorov so ţenami, podobne ako pri analýze informátoriek z oblasti sociálnych
sluţieb, sme pouţili zjednodušený paradigmatický model, aby sme jednotlivé interpretačné kategórie
mohli dať do vzájomných súvislostí. Sledovali sme príčinné podmienky, konkrétny jav, širší kontext,
intervenujúce podmienky, stratégie konania a interakcie a následky týchto konaní. Pre lepšie
pochopenie pozície a skúseností ţien so skúsenosťou s násilím, uvádzame, ak je to vhodné, aj otázky
výskumníčky, alebo celé pasáţe z rozhovoru.
Rodinné zázemie - skúsenosť s násilím zo strany partnera - rodiny
Ţeny so skúsenosťou s násilím konštatujú, ţe rodičia väčšinou akceptujú stereotypnú dominanciu
muţa v rodine a svojej dcére neposkytnú ţiadnu oporu. Pozícia ţien v násilnom vzťahu je oslabená aj
bývaním u svokrovcov. Rodičia násilné správanie svojho syna akceptujú – nezakročia alebo ho
ignorujú. Iným variantom je, ţe rodičia svojej dcére vôbec neodporúčajú nadväzovať kontakty
s intímnymi partnermi.
Svadbu sme nemali, nemali sme peniaze. Manţel nerobil, otec a mama ho ţivili a potom ţivil sa
z mojej materskej. Nič nekupoval, dával peniaze mame. A nebolo z čoho ţiť. 9 rokov nedostal ani
korunu. Mňa to mrzelo, štvalo ma to, mala som toho dosť, prišlo prvé dieťa , zbil ma a urobil monokel
a nemohla som ísť medzi ľudí. Vyspal sa a tváril – ţivot ide ďalej...
Zavolala som policajtov, ţe ma bil, jeho rodičom to nevadilo a priam sa tešili, ţe ma bije, nezastali sa
ma..
Išiel vzťah s muţom dolu vodou. Hádali sme sa , bil ma, mala som modriny a nemohla som ísť von.
Vyhráţal sa mi, bil ma, kopal keď som bola tehotná. Chodil sa k mame sťaţovať. Svokra mu drţala
stránku jemu a mňa nechcela. Neviem prať, som neschopná ţena, ţe mi netreba deti.
Bolo to pri prvom aj pri druhom dieťati .Ja som bola ku nemu dobrá a on bol zlý. Bývali sme v kolónii,
nemali sme vodu, záchod. Bývali sme v jednej izbe 6 ľudia
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Veľký problém bol alkoholizmus, potom vlastne tieţ aj partner ochorel zdravotne, bol na tom horšie
a kombinoval lieky a alkohol. Keďţe sa s tým nevysporiadal, tak to riešil svojsky.
Ako reagovala jeho rodina? Zastávala ho.
Ako reagovala Vaša rodina? Prestali chodiť, mama je teraz chorá a tak nechodí a ja tieţ nemôţem ísť
tak ďaleko. Bála som sa, ţe ma zabije.
Častou formou násilia je ekonomické zneuţívanie, napr. násilný muţ odmieta pracovať alebo
prispievať do rodinného účtu, neprispievať na domácnosť,/ na deti, privlastňuje si rodinné príspevky/
príjem ţeny, vytvára dlhy - zadlţuje sa bez vedomia ţeny a pod.
Moji rodičia chodili, boli asi 4x , ale keď videli, ţe nerobí a o nič sa nesnaţí len míňať čo oni donesú,
ţili sme v kolónii, bez vody, prestali chodiť. Hádali sme sa a bil ma.
Samozrejme len, čo sme dostali peniaze - pôrodné si zobral on išiel s nimi Boh vie kam....
Informátorky reflektujú viaceré formy násilia, od bitiek ( aj v tehotenstve), izoláciu, kontrolujúce
a obmedzujúce správanie voči ţene, psychické poniţovanie, ohrozovanie noţom, často spojené aj
s násilím voči deťom.
Najťaţšie sa dokazuje psychické týranie. Fyzické, to sa dá veľmi rýchlo, takţe psychické, a to súvisí aj
s tým sociálnym aj finančným, napríklad vydeľovanie peňazí a takéto. Alebo toto môţeš jesť, toto
nemôţeš jesť, toto si môţeš kúpiť, toto nemôţeš.
To psychické násilie je horšie. Keď ma zbil, deti, dokopal nás a vedeli sme, ţe sa to skončí. Ale teraz
ten druhý, (keď som začala za neho piť) ten len kritizoval, peniaze bral...
Nie sme rozvedení, ale ja hovorím bývalý manţel, lebo nebývame spolu viac ako rok. Proste, ţe je
labilný, nechodil ani von, preto nás zatváral, lebo on bol rád keď bol doma, nikto ho nevidel mal
zatiahnuté okná.
Špecifiká vplývajúce na situáciu ţeny so zdravotným postihnutím podľa vyjadrení informátoriek
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Obrázok 4 Pozícia ţeny so zdravotným postihnutím zaţívajúcej násilie

Zdroj. Vlastné spracovanie
Asistencia- skúsenosť s násilím zo strany asistenta/asistentky
Z analýzy rozhovorov vyplýva, ţe to nie je len intímny partner alebo rodina, kto môţe byť voči ţene
so zdravotným postihnutím násilný. Znevýhodnenú pozíciu ţien so zdravotným postihnutím môţu
zneuţívať aj osoby, ktoré majú byť pre ţenu oporou.
Čo sa týka toho týrania ţien, ono to môţe byť nielen zo strany partnera, tam to môţe byť aj nejaký
známy človek, ale nie je to partner. Napríklad moja osobná asistentka. Mala som osobnú asistentku,
ktorá mi otvárala poštu napríklad, vyberala peniaţky z účtu a tak. Bez môjho súhlasu. Prípadne keď
som nebola doma, tak si otvorila byt, zobrala si potraviny a kadečo.
Ako ste vzniknutú situáciu riešili?
Jediná moţnosť je ukončiť dohodu o vykonávaní osobnej asistencie a nahlásiť osobnú asistentku na
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s tým, ţe uţ to viacej robiť nebude a uţ to musia jedine oni riešiť.
A čo sa mi nepáči napríklad, ţe neexistuje agentúra alebo vyslovene register osobných asistentov,
ktorí by prešli psychologickými testami.
Poznatky o skrytej alebo otvorenej forme násilia na ţenách so zdravotným postihnutím potvrdzujú, ţe
je nutné skúmať aj kvalitu ţivota, resp. subjektívnu pohodu ţien prostredníctvom kontrolného
rozhovoru zo strany kompetentných inštitúcií, prípadne pomáhajúcich profesií.
Násilné stratégie muţov
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Násilní muţi pouţívajú na udrţanie kontroly na ţenou rôzne stratégie a formy násilia. Informátorky
uvádzajú problémy s pretvárkou intímnych partnerov – muţov. Títo nepriznávajú najmä okoliu svoje
činy, ale svojimi sľubmi dosahujú to, ţe ţeny im uveria na určité obdobie a zostávajú alebo vracajú sa
do spoločnej domácnosti.
Išla som do komunity a posťaţovala som sa , ţe čo ma trápi, ţe muţ mi vykrikuje, ţe neviem variť, ţe
neviem nič robiť, neviem sa postarať o deti. Posľuboval, ţe bude dobrý, ale boli to len sľuby, celých
osem rokov to bolo to isté.
Samozrejme len, čo sme dostali peniaze - pôrodné si zobral on išiel s nimi Boh vie kam, potom sa
vrátil a začali hádky, bol agresívny a násilnícky. Tak sa uţ prejavovalo to násilie. Tak sme sa
presťahovali od jeho rodičov k mojim rodičom. Čo bolo dobre ţe tieţ na pol roka, to sa tváril ţe je
dobrý, milý ţe všetko je v poriadku.
Išiel s nimi (deťmi) vonku, staral sa o nich čo bola aj pravda.
Ja som si to neskoro všimla, štyri mesiace sa choval slušne ako sme sa presťahovali do Lučenca, keď
ja som chodila do roboty , aj jemu som našla robotu, súhlasil s tým, ţe tam bude chodiť, ale spravil
jednu chybu keď som si začala všímať ţe aký on je, kým som ja bola v robote, ţe on týral deti, ţe sa o
nestaral, ţe nechodil s nimi von, zatváral ich. A keď som sa s ním hádala, ţe kde sú peniaze ktoré som
zarobila a kde sú jeho peniaze, našla som mu robotu cez môjho šéfa, lebo on mal takého kamaráta
stolára, on prvé dva týţdne chodil poriadne do roboty aj mi vravel ţe ide do roboty, ţe mu mam
zabaliť jest ,ale do roboty vôbec neprišiel. kde jeho šéf volal môjmu kde je, ţe nechodí do roboty, či
mu bude platiť za to, ţe nechodí, mladý pán do roboty.
Zo začiatku to bolo dobre, potom mi nedal ani peniaze ani jedlo.
Informátorky pociťovali sklamanie so seba samých, ţe sa dali opakovane svojim intímnym partnerom
oklamať. Ţeny reflektovali pretvárku muţa a striedanie „dobrých“ a „zlých“ období.
Ako dlho ste vydrţali takto ţiť s priateľom ? 8 mesiacov
Aký čas to bolo dobre, ţe sa správal tak priateľsky? 2 mesiace zo začiatku bol milý, dobrý, nasľuboval
hory doly.
Chodil do práce? Nie, doma sedel, ţil zo sociálnych dávok.
Dcéra chodila do školy? Chodila - ako - kedy, keď si zmyslela ţe nejde, ţe je chorá tak jej podpísal
ospravedlnenku.
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Veľkým problémom je aj vzťah násilného muţa k deťom. V niektorých prípadoch je muţ násilný aj
k deťom, ale niekedy sa zameria len na partnerku. Voči deťom sa správa dobre a okolie odsudzuje
ţenu..
Najprv sa ma snaţil získať tým, čomu ja hovorím "kupovať si niekoho". Nosil mi kvety, čokoládu, chcel
ma stále voziť autom.. Bola som v tom pomerne priama - povedala som mu, ţe to nefunguje, ţe to takto
nejde. Nevedel to pochopiť, takţe to začalo byť stále nútenejšie. Ja som nemala kam ujsť, lebo s takým
niečím ako je pomoc pri zabezpečení osobnej asistencie tu človeku absolútne nikto nepomôţe. Je to
vţdy risk - vyskúšanie na svojej vlastnej koţi. A hľadať nových ľudí, zaúčať ich a skúšať si ich "na
vlastnej koţi" je nesmierne časovo náročne, čo som zvládala síce aj pri náročnom štúdiu, ale keby som
ho poslala preč, bola by som v tej dobe dosť nahraná... Nemohla by som chodiť nielen do školy, ktorú
som milovala a bola mojim vysneným štúdiom, ale nemohla by som vôbec samostatne ţiť. On to
vyuţíval.
Ani som si nestačila všimnúť, ţe si postupne ku mne do asistenčnej izby nasťahoval spustu svojich veci
a začal sa vyhovárať na to, ţe to má odo mňa bliţšie do práce alebo ţe si tu niečo nechal a nebude to
ťahať so sebou.
Potom uţ nechcel ani to, aby som si hľadala ďalších ľudí - keď som niekoho nového našla a zaúčala,
odrádzal mi ich... To boli tie začiatky. V skratke.
Cielené správanie – konanie násilného muţa ţeny vedia identifikovať. Násilný muţ sa cielene správa
tak, aby ho okolie povaţovalo za slušného človeka a potom odsudzujú a neveria ţene zaţívajúcej
násilie. V prípade ţeny so zdravotným postihnutím sa poukazuje na jej zvýšenú citlivosť a tak sa
neskúma výpoveď ţeny zaţívajúcej násilie.
V škole medzi prednáškami prišiel za mnou s kyticou kvetov. Kľakol si doprostred učebne a urobil mi
pred všetkými spoluţiačkami strašnú scénu. Prosil ma, aby som sa k nemu takto nechovala, aby som
ho nevyhadzovala z bytu. Ţe bol u mňa ráno, keď som odišla do školy a našiel vysťahované svoje veci
pred dvermi. Strašné halo, samozrejme... Celá trieda sa mi divila, prečo sa k nemu tak chovám, veď
ma má len rád... a mohla by som to s ním skúsiť... Nikto nechápal, ale to bol presne jeho spôsob v
súlade s domácim násilím - nikdy nikto neuverí, ţe ten človek robí také veci a nikomu sa to nikdy ani
nebude dať vysvetliť, lebo je to proste a skratka neuveriteľné... Nečakala som, ţe stihne ísť na môj
internát a nájde tam svoje veci, kaţdopádne sa to stalo. Nejako sa mi podarilo spacifikovať ho a
"dohodla som sa s nim", ţe sa s nim porozprávam po vyučovaní a nejako to "poriešime".
Násilný muţ zneuţíva „pochopenie“ okolia, ktoré oceňuje jeho trpezlivosť s chorou ţenou. Situácia je
zloţitá a okolie dokáţe odkryť skutočné správanie násilného muţa. V prípade psychického násilia je
to obzvlášť náročné. Preto je dôleţité, aby sa ţenám verilo, ich skúsenosť s násilím sa brala váţne
a nebolo spochybňované ich rozprávanie.
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Špecifické problémy a situácia ţien so zdravotným postihnutím
Ţeny so skúsenosťou s násilím a so zdravotným postihnutím alebo váţnym ochorením majú často
sťaţené moţnosti postarať sa o deti. Môţe dôjsť aj

ku zvereniu detí príbuzným alebo o ich

umiestnenie v detskom domove. Ţena tak stráca často poslednú istotu, ktorú má vo svojich deťoch.
Stretávate sa s deťmi? V charite som len s najmladším. Deti ostali s manţelom, svokra sa o ne stará.
Štvrté dieťa má chorú obličku a potrebujú darcu. Nebola som ich pozrieť. Oni mi nedovolia ísť
k deťom. Poslala som im veci. Svokra má deti v starostlivosti, ináč by museli ísť do ústavu. Boli sme
na súde a tak som súhlasila ,aby deti zverili do opatery svokre. Moja mama je chorá a nemôţe sa
o deti starať Chcela by som aby deti boli pri mne. Neviem, či svokra bude súhlasiť . Chcela by som ,
aby aspoň cez prázdniny deti mohli byť pri mne.
Zdravotné postihnutie spôsobuje, ţe ţeny nemôţu nájsť prácu, čo ich ešte viac znevýhodňuje voči
násilnému muţovi. Situácia je o to komplikovanejšie, ak sú v rodine deti. Ţena nemá moţnosť
osamostatniť sa

a chrániť svoje deti. Postoje okolia v tomto prípade nie sú pre ohrozenú ţenu

priaznivé, pretoţe väčšinou súhlasia s odlúčením detí od matky.
Ţeny ( ľudia) so zdravotným postihnutím sa sťaţujú na platenie za mnohé zdravotné sluţby, ako je
psychologická pomoc, rehabilitáciu, pod. Ich ekonomickú situáciu ohrozujú aj platby za samostatné
bývanie v sociálnom byte a to najmä odkázanosť na bezbariérové bývanie.
No tak situácia v súčasnosti pre telesne postihnutých je komplikovanejšia, neţ bola. Napríklad čo sa
týka financií, čo sa týka zamestnania... Ja som napríklad bola zamestnaná...Taktieţ je to bariéra
bytová. Napríklad schody. Ja ţijem v nájomnom byte, takţe je veľmi ťaţká komunikácia s úradom.
Môj ţivot je veľmi zloţitý. Kaţdodenne zaistenie osobnej asistencie (24 hodín 30 dni v mesiaci bez
ohľadu na sviatok, piatok, noc či deň) bez pomoci akejkoľvek organizácie je nadľudská úloha sama o
sebe. Ja takto ţijem uţ takmer 14 rokov. Neţ toto všetko zabezpečím a ţijem pri tom ešte nejaký
znesiteľný osobný ţivot, "narobím sa" ako kôň. Do toho robím veľa aktivistických veci a podobne.
Nemám dosť finančných prostriedkov na ţivot a rehabilitáciu, ktorú si musím platiť sama, aj keď to, ţe
som na vozíku spôsobilo naše zdravotníctvo. Je veľmi veľa vecí, ktoré musím zvládať sama a v ţivote
som sa naučila, ţe proste všetko musím zvládnuť. Ešte niekam chodiť za psychologickou pomocou
alebo psychológom je za týchto okolností bremeno navyše - moţno väčšie, neţ by bola pomoc.
Odkázanosť na pomoc od násilného asistenta či

násilného manţela môţe dostať ţeny do situácií

úplnej bezmocnosti a môţu byť vystavené zlomyseľnostiam, zastrašovaniu a iným ohrozujúcim
situáciám.
.... Tak napríklad: v tej dobe bola Praha ešte viac barierová, neţ je dnes (áno, aj takáto vec ohrozuje
nás, ľudí na vozíku, lebo v barierovom priestore sme viac závislými na pomoci iných a tým aj na ich
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šikovnosti, milosti a podobne) a tak som nemohla chodiť všade von na elektrickom vozíku. Musela som
ísť na mechanickom, ktorý tlačil on. Metro bolo barierové a tak som všetku svoju asistenciu musela
naučiť, ako so mnou správne chodiť s tým mechanickým vozíkom po eskalátore, aby som sa dostala do
metra a tým i do/zo školy. On to robil mnohokrát do týţdňa, takţe to vedel robiť dobre, bol v tom
časom, samozrejme, zručný. Takţe to nebola "náhoda", ţe by to nevedel - proste aby ma desil a aby
som mala strach a podvoľovala sa mu, schválne otočil vozík so mnou na eskalátore opačným smerom,
čo znamenalo, ţe stačila malá nepozornosť, moţno pošmyknutie, a zabila som sa...
Keď to urobil, kričala som na cely priestor, ľudia sa otáčali, ale nás, ľudí na vozíku, väčšina neberie
váţne. Asi si mysleli, ţe robím divadlo. Ľudia veria viac mojej asistencii ako mne. On sa pred nimi
tváril, ţe mi pomáha. Snaţil sa ma deptať, aby som ho poslúchala a robila to, čo odo mňa bude chcieť.
Po kaţdej stránke.
Potom ma vzali na políciu, tam som vypovedala a moja kamarátka tieţ. On sa nehanbil ani pred
políciou na mňa všeličo kričať, vravieť mi, aby ma okamţite odviezli na gynekológiu a vyšetrili ma, či
nedošlo k znásilneniu. A potom povedal, ţe to hovorí preto, lebo vie, ţe na gynekológiu nechcem
chodiť, tak aby som aspoň viac trpela...

Odstrihnutie sa
Jedným z najčastejších mýtov o násilí na ţenách je predstava, ţe ţena si je sama na vine, keď zaţíva
násilie, pretoţe uţ mala dávno od násilného muţa odísť. Odchod, alebo rozchod s násilným partnerom
však treba vnímať v širšom kontexte, napr. moţnostiach kam odísť, peniaze na rozvod/majetkové
vyrovnanie, strach a pod. V situácií nedostatku vhodných zariadení, nájomných bytov, finančnej
závislosti a neexistencii špecializovaných sluţieb je situácia ţien o to náročnejšia.
Nevýhoda bola veľká v tom, ţe som nemala kam ísť. Ţe vlastne bývali sme v jednom byte, v garsónke
a problém, ţe nie sú ani nájomné byty, ani nejaký väčší počet centier, ktoré poskytujú ubytovanie pre
týrané ţeny, tak to bol vtedy problém
Neviem, keď mi skončí materská ako budem bez peňazí, 100 € je málo. Roboty nieto, niet sa kde
zamestnať.
S muţom ste sa ako rozišli? Nijako. On je pri mame s deťmi, ja v charite s najmladším dieťaťom.
Deti mi svokra nebude chcieť dať.
Podali ste ţiadosť o rozvod? Nie nemám peniaze. Ani muţ nemá peniaze, tak nemá kto podať ţiadosť.
Ja som ju (dcéru) dostala naspäť právnym postupom cez úrad prace, ale musela som do krízového
centra. To bolo moje druhé krízové centrum. Prvé centrum som mala v Nitre pred Lučencom, to mi
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pomohla vybaviť švagriná, to preto kvôli násiliu. Som bola slabá, som sa k nemu vrátila lebo som si
myslela, ţe to nezvládnem. Bola to chyba musím povedať. V tomto druhom krízovom centre v Lučenci
som bola tri mesiace, len kvôli tomu aby som dostala naspať dcéru. A vlastne som musela od neho
odisť aby som neohrozoval ţivot svojho prvého syna, lebo on sa stále vyhráţal, ţe ho zabije ţe to nie
je jeho syn.
V decembri som sa rozhodla ţe odídem, stále ma posielal poţičiavať peniaze a keď nezoţeniem
peniaze ani sa nemám vracať domov vyhráţky sa stupňovali ? áno vyhráţky a to podceňovanie.
V mnohých prípadoch môţe ţenám pri ich odchode pomôcť rodina. V iným prípadoch však návrat
k rodičom je vnímaný ţenami negatívne vzhľadom na to, ţe sa celý ţivot snaţili o samostatnosť,
alebo z dôvodu zlých skúseností s pôvodnou rodinou.
Rodina Vám sľúbila, ţe môţete u nich bývať ako ste riešili ďalej túto situáciu? Pomohli mi.
Jediný človek, ktorý o tom vedel, bola moja najlepšia priateľka a spoluţiačky zo školy. Máme podobné
zmýšľanie. Tieţ mi v tej dobe robila osobnú asistentku a poznala ho. Ona mi potom aj pomáhala, keď
som sa z toho chcela dostať. Inak som o tom nepovedala nikomu. Rodičom uţ vôbec nie, pretoţe ich
reakcia by bola: "My sme ti to hovorili, ţe sa ti niečo stane..." Ten dôvod odísť k nim by bol mojim
osobným zlyhaním, bol by nemoţnosťou dokončiť školu a vrátiť sa ako o niekoľko krokov v ţivote
dozadu. V podstate by sa mi zrútil celý ţivot. Nemohla by som sa uţ nikdy vymaniť z rodinných okov.
Rada sa tam vraciam, ale nechcem s nimi ţiť. Za nič na svete.

Ohlásenie násilia
Ohlásenie násilného správania polícií nemusí byť pre ţeny jednoduché. Ţeny zaţívajúce násilie sa
väčšinou obracajú na políciu, ale

mnohé konštatujú, ţe polícia väčšinou pristupuje

pasívne

k problémom ţien zaţívajúcim násilie. Problémom môţe byť v tomto prípade nedostatočne nastavený
systém pomoci (v zmysle slabého zaškolenia policajtov) pre tieto ţeny a bagatelizovanie páchaného
násilia na ţenách.
Zavolala som policajtov, ţe ma bil, j.... Policajti prišli a napomenuli ho a odišli, on sľúbil, ţe uţ bude
dobre, ţe na mňa ruku nepoloţí.
V niektorých situáciách účinná reakcia kompetentných orgánov nenastáva

ani

po dlhom

a opakovanom násilí. Vnímanie násilia na ţenách ako súkromnej záleţitosti môţe slúţiť ako alibi pre
„nezasahovanie do situácie v rámci rodiny“.
Takţe môţem povedať akurát tak, ţe pribliţne 7 alebo 8 rokov, keď sme boli spolu s tým partnerom,
vtedy som to začala uţ tak postupne riešiť, aj keď som nevedela vôbec, kam sa obrátiť, nič, no a úplne
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sa to skončilo, hovorím, aţ keď, aţ keď... po piatich rokoch. S tým, ţe asi po troch rokoch si aj polícia
uvedomila, ţe niečo sa tam u nás v byte deje. Tak sa stalo, ţe koľkokrát aj v noci prišli policajti,
zaklopali na dvere a opýtali sa ma, ţe či som v poriadku. A keď niečo, volajte, volajte, volajte, volajte.
Keď sa aj niečo stalo v byte, volala som hneď políciu, tak mi oznámili, ţe to je situácia v rámci rodiny,
v rámci bytu a oni do toho zasahovať nemôţu.
Z analýzy rozhovorov sa však od informátoriek dozvedáme aj o pozitívnych skúsenostiach s políciou a
s inými pomáhajúcimi profesiami. Často však adekvátna reakcia prichádza v situácií, keď násilie
zanechalo na zdraví ţien váţne dôsledky.
Keď sme ho dostali za dvere, zavolala som políciu. Musím povedať, ţe tá polícia sa chovala
neuveriteľne osvietene a profesionálne. Bola to strašná úľava.
On sa priatelí so susedkou ktorá je feťáčka, ţe oni spolu fetujú, hrajú na automatoch a keď nie som
doma, tak moje deti trpia. Tak som nechala robotu, jeho som vyhodila ako špinavú handru. Mňa
nezaujímalo, ţe nemá kam ísť, aj keď prosíkal. Mňa to nezaujímalo, zavolala som na neho policajtov,
zavolala som sociálnemu pracovníkovi, (povedala) čo sa stalo, ţe on mi verí, ţe sa starám o deti, ţe
keď som doma, deti netrpia. On aj napísal do správy, ţe deti pod dohľadom matky sú zaopatrené,
nechýba im nič.
Jedine to, ţe mi povedali, ţe čokoľvek sa stane, treba prísť a urobiť záznam. No, tak som chodievala
na políciu ako na klavír. A dospelo to aţ k tomu, ţe som sa dostala aţ do ťaţkej depresie a skončila
som v nemocnici.
Takţe som sa vrátila do bytu a keď sa niečo udialo, tak zase len polícia, polícia, polícia, no a potom
som uţ vyhľadala aj psychologičku, aj psychiatra, takţe som absolvovala aj psychoterapiu a medzitým
sme sa tak rozprávali prípadne, ţe čo robiť, čo nerobiť...

Intervencia – poskytnutá pomoc
Ţeny odchodom z domu, časť s malými deťmi, sa dostávajú do závislosti od pomáhajúcich inštitúcií.
Niektoré sa však snaţia získať ekonomickú nezávislosť, napr. prácou v zahraničí. Núdzové bývanie
povaţujú za dočasné riešenie. Chýba však komplexná pomoc, vrátane špecializovaného strániaceho
a posilňujúceho psychologického poradenstva. Do pomoci sa často zapája aj rodina či zamestnávatelia
ţeny, kamarátky a kolegyne. Ide však o laickú pomoc. Stále však platí, ţe čím väčšia sociálna sieť
okolo ţeny, tým je väčšia šanca nájdenia pomoci, ktorú ţena potrebuje.
Rozhodla som sa, ţe ja odídem alebo on, komunita mi našla miesto v Charite. Keď som znova
otehotnela, prišla pozrieť sociálna pracovníčka. A skonštatovali, ţe malé dieťa v takom prostredí
nemôţe ţiť. Svokra mi s deťmi pomáhala. Komunita mi vybavila charitu.
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Nemala som ani cent, tak som poprosila svojho šéfa v zamestnaní či mi môţe dať platovú zálohu, on
povedal, ţe bez problémov, ţe som v núdzi, ţe môţe. Šéf mi dal celu výplatu, nepýtal sa ma na čo mi je.
Proste mi pomohol vybaviť mi auto ktoré ma presťahovalo a ja som si sama s pomocou kamarátky kolegyne ktorá mi odporučila krízové centrum garsónkové, ktoré je samostatné, ţe nie je spoločná
kuchyňa kúpeľňa.
Som poprosila sociálneho pracovníka,

ktorý bol v Lučenci, bol dohľad, tak som sa ho začala

vypytovať ako moje deti trávia čas keď som ja v robote, ţe nikam nechodia, ţe sú doma, ţe plačú a ţe
niekedy si všimli, ţe majú modriny. Ja som samozrejme ich nemohla vidieť pretoţe som bola v
Čechách na tri mesiace, aby som zarobila veľa peňazí, aby som mohla splácať to čo on ma zadlţil, aby
som neprišla o bývanie, o deti a ešte samozrejme, ţe som musela vrátiť peniaze.
Tu mi tieţ pomáhajú, za prvé ţe mám moţnosť tu bývať za druhé, ţe mám moţnosť poradenstva vţdy
keď potrebujem a proste aj v centre vidím ţe mám moţnosti a mám ochotu pomôcť.
Bezplatnosť sluţieb, najmä právne zastupovanie, je pre ţeny so zdravotným postihnutím
nevyhnutnosťou.
No to je veľmi drahé, to zastupovanie tými právnikmi. No a pokiaľ človek teda nevie, ako sa hájiť sám,
tak potrebuje tých právnikov.
Ţeny, ktorým bola poskytnutá nejaké forma intervencie, navrhovali zmeny v systéme pomoci. Ich
potrebou je hlavne „automatické“ spustenie sa jasne nastavených intervencií, ako je napr. poskytnutie
bezpečného bývania. Pomohla by aj osobitná odborníčka alebo inštitúcia pre ţeny s postihnutím,
ktorá by iniciovala a dohliadala na proces vyšetrovania, informovala by ţenu o vývoji prípadu a pod.
Ţeny so zdravotným postihnutím, najmä so zhoršenou mobilitou, majú výrazne sťaţené moţnosti
vlastného „riešenia“.
Hneď ako vlastne týraná ţena podá oznámenie na polícii, tak automaticky by mala byť

ona

vysťahovaná do chráneného bývania...kvôli ochrane pred tyranom
Keby sa niečo udialo, tak automaticky by bola nejaká inštitúcia, na ktorú by sa človek so zdravotným
postihnutím mohol obrátiť , povedal by čo sa stalo, uţ by to bolo treba zahlásiť na polícii, ale uţ by to
aj niekto iný riešil. Lebo vravím, teraz, terajšia situácia je taká, ţe keď sa niečo vyskytne, tak to musia
riešiť len zdravotne postihnutí.
Áno, pamätám si to dodnes, bolo to 12x. Na 12. mieste som sa dostala ku komisárke, ktorá mala môj
prípad na starosti. Spýtala som sa jej, čo s tým prípadom je a prečo som nedostala ţiadne
vyrozumenie. Povedala mi, ţe nezhliadla ten prípad natoľko závaţným, aby ho mohla posúdiť inak ako
priestupok. Prečo som nedostala ţiaden papier, aby som sa mohla odvolať alebo čokoľvek, to
netuším...
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Iba máloktorá zo ţien

identifikovala spojitosť

medzi rodovými rolami, rodovou rovnosťou

a skúsenosťou s násilím. Uvedomenie si rodových súvislostí však formuje osobité poţiadavky na
prevenciu a zmeny v intervencii. Jedna zo ţien so zdravotným postihnutím

formulovala tieto

súvislosti veľmi presne.
V praxi to znamená, ţe ţena by mala byt vedená z hľadiska rovnosti nielen pohlaví. Ja som napr. bola
v tomto veľmi silná, vedela som, ako funguje špirála domáceho násilia a ako pôsobí páchateľ aj v
oblasti hegemónie, ale myslím, ţe veľa ţien to takto nerozoznáva. Sú socializované takým spôsobom,
ţe majú naučené a následne somatizované nerovné a diskriminujúce predstavy o svojej roly a o roly
iného pohlavia. Tieto predstavy spolupracujú na tom, ţe zotrvávajú v postavení, v ktorom sú. Ak sa mu
vzoprú, bývajú rovnakými prostriedkami (v ktoré samy/i veria) potierané a keďţe nie je nikto v ich
blízkosti, kto by ich v tom podporil, nemôţu sa z toho vymaniť. Takţe tá podpora by mala smerovať k
tomu, aby sa v tejto oblasti rodovej rovnosti a sebaúcty začali vzdelávať, začali si to uvedomovať
a mohli na tom ďalej stavať. Pretoţe veľa týchto ţien potom skonči znova s niekým podobným - a toto
by mohla byt jedna z prevencii. Ale nie je to jediná vec, v ktorej by sa to malo prejavovať. Rodový
aspekt by mal byt braný do úvahy ako podstatná analytická kategória v sociálnej oblasti i v práve.

3.2 Identifikácia osobitostí preţitého násilia u ţien so zdravotným postihnutím
Nasledujúca identifikácia osobitostí preţitého násilie u ţien so zdravotným postihnutím je členená
podľa jednotlivých parciálnych výskumných cieľov.
3.2.1. Parciálny cieľ 1
Identifikovať osobitosti preţitého násilia pri ţenách so zdravotným postihnutím a ich rodín;
Výskumná otázka
Ako definujú, vnímajú „zaţité, zaţívané“ násilie informátorky výskumného súboru z hľadiska ich
pozície ţeny so zdravotným postihnutím?
Identifikované osobitosti preţitého násilia a rizík ohrozenia násilím ţien so zdravotným postihnutím


ţeny so zdravotným postihnutím môţu zaţívať násilie alebo zlé zaobchádzanie zo strany
svojho partnera/ manţela, asistenta/asistentky, rodiny, inštitúcií a úradov



konkrétne zistené formy násilia u ţien so zdravotným postihnutím: vyuţívanie financií ţeny so
zdravotným postihnutím, podceňovanie zdravotne postihnutej ţeny, obmedzovanie sociálneho
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kontaktu s okolím; neústretový prístup zdravotného personálu – dlhé čakanie na ošetrenie bez
moţnosti prebalenia, zmeny polohy tela a pod.


ţeny môţu byť bezmocné voči násilnému muţovi v dôsledku

ich znevýhodnenia

spôsobeného zdravotným postihnutím (psychické poruchy, telesné postihnutie, komunikačné
bariéry-slepota, hluchota…); navyše ţena s násilím nemusí byť identifikovaná, viaceré formy
násilia môţe povaţovať za normálne správanie


rodinné stereotypy prispievajú k zotrvačnosti spoluţitia v rodine; určitá rutina a obmedzenia
zdravotného postihnutia nedovoľujú vyvíjať nové aktivity k ukončeniu nezdravých väzieb
v rodine, ale aj vzťahov k asistentom; tradičné rituály spojené so ţivotom ţeny so zdravotným
postihnutím ju limitujú predstaviť si vzťahy po novom



násilník pácha násilie v bezpečnom prostredí domova, ale aj na verejnosti; na verejnosti sa
však správa násilne skrytým spôsobom ( napr. zastrašovanie, vystavovanie ţeny na vozíčku
situáciám, ktorých sa obáva)



členovia rodiny môţu akceptovať stereotypnú dominanciu muţa v rodine a svojej
dcére/neveste neposkytnú ţiadnu oporu; násilné správanie svojho syna/zaťa akceptujú –
nezakročia alebo ho ignorujú.



vzhľadom na miesto činu - domácnosť, násilnému muţovi či

násilnej osobe nehrozí

prezradenia; násilie je opakované, dlhodobé a stupňujúce sa ( začína drobnými incidentmi,
pokračuje do verbálneho, emocionálneho zneuţívania aţ k fyzickému násiliu alebo inému
druhu násilia)


ţena zaţívajúca násilie nemá ţiadnu kontrolu nad vzniknutou situáciou a je často odkázaná na
„pomoc“ násilníka dostať sa do spoločnosti či ohlásiť násilie a zavolať pomoc



kvôli zdravotnému postihnutiu

ţeny a odkázanosti na násilníka vznikajú ďalšie druhy

závislostí (a) spoločenské (čo povedia ľudia), psychologické (aby si získala priazeň agresora,
snaţí sa ho chrániť, myslí si, ţe keď jej nepomôţe agresor, nepomôţe jej nikto)


násilný muţ alebo násilná osoba zneuţíva svoje postavenie a závislosť ţeny so zdravotným
postihnutím; neuţíva ju aj ekonomicky ( invalidný dôchodok, financie za asistenciu); v tomto
zmysle je ţena so zdravotným postihnutím „zdrojom príjmov“ pre násilného muţa ( o ktorý by
prišiel, keby sa na jeho násilné správanie prišlo).



veľkým problémom je aj vzťah násilného muţa k deťom. v niektorých prípadoch je muţ
násilný aj k deťom, ale niekedy sa zameria len na partnerku. voči deťom sa správa dobre a
okolie odsudzuje ţenu.
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niektoré cielené správanie – konanie násilného muţa ţeny vedia identifikovať. násilný muţ sa
cielene správa tak, aby ho okolie povaţovalo za slušného človeka a potom odsudzujú
a neveria ţene zaţívajúcej násilie.

3.2.2. Parciálny cieľ 2
Identifikovať faktory a dôsledky viacnásobného znevýhodnenia ( rod/pohlavie, etnicita, rodinný
status, vek, marginalizované prostredie,...) a ich rodová analýza;
Výskumná otázka
Ako vplývajú vek, rod/pohlavie, rodinný status, prostredie, etnicita na postavenie/sociálny status
informátoriek výskumného súboru.
Identifikované príčiny a dopady viacnásobného znevýhodnenia (rod, zdravotný stav, vek, bydlisko
a iné)


kumulácia znevýhodnení

ţien je príčinou aj dôsledkom pretrvávajúceho násilia;

ekonomická závislosť, marginalizované prostredie ( napr. rómska kolónia), nepodporujúca
rodina s výrazným rodovým usporiadaním, nesystémová kontrola asistencie a pod.


moţnosť odísť od partnera je limitovaná najmä ekonomickou situáciou ţien. súčasná
pomoc od štátu v týchto prípadoch nekorešponduje ani so základnými potrebami ţien; ak
ide o matku, tak nemá šancu sa ekonomicky bez práce zabezpečiť a ani deťom umoţniť
ţivot aspoň na úrovni ţivotného minima



k viacnásobnému znevýhodneniu prispieva aj devaluácia ţien vo všeobecnosti, pri ţenách
so zdravotným postihnutím osobitne aj nedôvera v ich samostatnosť, ţe sa dokáţu o deti
postarať, nedôvera a bagatelizácia ich skúseností s násilím, často subtílnych a skrytých
násilných prejavov a zlého zaobchádzania



dopady – na telesnom, psychickom, emocionálnom zdraví ţeny – rôzne zdravotné
problémy, ale aj psychické ( sebaobviňovania, depresie) v dôsledku dlhodobo neriešeného
násilia a závislosti



ku kumulácií znevýhodnení prispieva aj ťaţšia zamestnateľnosť ţien so zdravotným
postihnutím v dôsledku nevhodnosti pracovného prostredia ( chýbajúca bezbariérovosť),
stigmatizácia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce



na druhej strane práve zdravotné postihnutie ţien môţe prispievať k mobilizácii jej okolia
( či uţ laického alebo odborného) a vyhľadania vhodnej pomoci; úsilie ľudí pomôcť ţene
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však môţe naráţať na ďalšie štrukturálne prekáţky, ako je spoplatnenie sluţieb,
nedostatok špecializovanej pomoci a jej parciálnosť (

napr.

nájdenie

núdzového

bývanie pre ţeny, avšak len bez detí; dostupnosť právnej pomoci, ale len spoplatnenej)

3.2.3. Parciálny cieľ 3 a 4
Identifikovať vyhľadanú a poskytnutú sluţbu pomoci a identifikovať osobitné potreby ţien so
zdravotným postihnutím ohrozených násilím v oblasti sluţieb pomoci.
Výskumné otázky
Aká bola poskytnutá pomoc ţene so zdravotným postihnutím zaţívajúcej násilie? Je pre túto ţenu táto
sluţba dostupná? Existujú špecifické potreby v oblasti poskytnutia pomoci informátorkám
výskumného súboru?
Identifikovanie najčastejších vyhľadaných a poskytnutých sluţieb pomoci


laická pomoc rodiny, priateľov, známych, spolupracovníkov – emocionálna podpora, sociálna
a ekonomická pomoc, aby ţena nebola od násilného muţa/osoby závislá



sociálna sieť – známi z okolia ţeny fungujú ako sprostredkovatelia kontaktov, asistujú pri
vyhľadaní ďalšej pomoci;



poskytnuté sociálne sluţby ( zariadenie núdzového bývania, psychologické poradenstvo) bolo
často nešpecializované, bez dôrazu na bezpečie ţien a ich osobitné potreby;



poskytnutá pomoc môţe viesť k oddeleniu detí od ţien so zdravotným postihnutím – ţeny tak
strácajú jednu zo svojich ďalších istôt – svoje deti



pomáhajúce organizácie sú vo veľkej miere závislé od dobrovoľníckej práce; akreditácia
špecializovaných zariadení padá na neistom systéme financovania, pretoţe nie je moţné
zabezpečiť odborné garantky



kontaktovanie polície je pomerne časté; identifikované boli pozitívne a negatívne zásahy
polície;

udivujúci je počet opakovaných zásahov,

indikujúca dĺţku násilného vzťahu

a nemennosť často však adekvátna reakcia prichádza aţ situácií, keď násilie zanechalo na
zdraví ţien váţne dôsledky.
Identifikovanie osobitných potrieb ţien so zdravotným postihnutím v oblasti poskytovania sluţieb
pomoci a ochrany
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ţeny so zdravotným postihnutím vyuţívajúce sluţby osobnej asistencie potrebujú, aby výkon
asistencie bol monitorovaný a evaluovaný nielen z finančnej stránky, ale aj

ako sa

asistent/asistentka voči ţene správajú, či nedochádza ku zlému zaobchádzaniu a zneuţívaniu


bezplatnosť sluţieb, najmä núdzové a bezpečné bývanie a právne zastupovanie, je pre ţeny so
zdravotným postihnutím nevyhnutnosťou



ţeny so zdravotným postihnutím potrebujú, aby bolo nastavené automatické spustenie
všetkých potrebných intervencií, ak ţena ohlási násilie; nie je moţné, aby vybavovanie
pomoci a riešenie situácie bolo ponechanú na ţenu



ţeny so zdravotným postihnutím potrebujú

informácie o podstate a príčinách násilia na

ţenách, informácie o rodovej socializácii a rodový

očakávaniach/rolách muţov a ţien

v rodine a v spoločnosti; tieto poznatky môţu pomôcť ţene identifikovať prejavy násilia
a zneuţívania;

poznatky o rodovej podmienenosti násilia by mali byť súčasťou balíčka

poznatkov o diskriminácií, práv osôb so zdravotným postihnutím a pod.


ţeny so

skúsenosťou s násilím a navyše ešte so zdravotným postihnutím potrebujú, aby

špecializované sluţby neboli postavené na dobrovoľníckej práci, ale na dostatočnom
a pravidelnom systéme financovania; iba tak je moţné zabezpečiť akreditované špecializované
sluţby


ţeny

so zdravotným postihnutím potrebujú, aby financovanie sociálnych sluţieb bolo

nastavené tak, aby boli pokryté celé ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie sociálnej
sluţby, ale aj doplnkové poradenské sluţby, napr. preventívne programy zamerané na
posilnenie ţien, vyhľadávacia činnosť, monitoring rodín a pod.
Na základe analýzy výsledkov sme zostavili SWOT analýzu situácie ţeny so zdravotným postihnutím,
ktorá má skúsenosť s násilím
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Silná stránka
Podporujúce
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Vzdelanie ţeny
Práca /zamestnanie ţeny

Príleţitosť
Komplexná dlhodobá odborná
pomoc
sociálne bývanie
finančná podpora

Ţena so zdravotným postihnutím
zaţívajúca násilie
Slabá stránka
druh postihnutia
odkázanosť na opatrovanie
nepodporujúce/ohrozujúce
rodinné
zázemie
absencia vedomostí o moţnostiach
pomoci
bagatelizovanie násilia

Ohrozenie
nezáujem
participujúcich
organizácií
viacnásobné znevýhodnenie –
geografická izolácia, nezáujem
okolia

Obrázok 5 SWOT analýza pozície ţeny so zdravotným postihnutím zaţívajúcej násilie

Zdroj. Vlastné spracovanie
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4. Závery a návrhy opatrení na zlepšenie situácie
Intervencia pomoci pre ţenu so zdravotným postihnutím zaţívajúcu násilie musí byť poskytovaná
tak, aby sa zachytili vzťahy medzi participujúcimi organizáciami pomoci (polícia, zdravotné ošetrenie,
poradenstvo, obec...) a to nielen priestorové, ktoré tu vznikajú, ale aj v čase. Krízová intervencia
nemôţe mať charakter iba krátkodobých opatrení, ale tieţ dlhodobej pomoci napríklad
psychologickým poradenstvom, poradenstvom v oblasti bývania, financovania a pod.
V prípade osôb so zdravotným postihnutím musí štát okrem prijatia zákona o násilí riešiť aj ich
špecifické postavenie a eliminovať dopady násilia so zreteľom na faktory determinujúce špecifické
postavenie ţeny so zdravotným postihnutím. Je nevyhnutné preto skúmať ako je táto osoba mobilná,
ako dokáţe komunikovať, akú má dostupnosť k informáciám, aký má psychický stav, vek, ako na ňu
nazerá spoločnosť, akú má moţnosť pracovať. Iba takto môţeme dosiahnuť synergický efekt
vynaloţených podporných prostriedkov a opatrení.
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nadobudol platnosť pre Slovenskú
republiku 25. júna 2010 a článok 33 odsek 2 tohto dohovoru zaväzuje zmluvné strany Dohovoru v
súlade so svojím právnym a správnym systémom zachovávať, posilňovať, zriadiť alebo ustanoviť na
vnútroštátnej úrovni systém zahŕňajúci jeden, prípadne viac nezávislých mechanizmov na
presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania tohto dohovoru.
Na základe tohto dohovoru a príslušných opčných protokolov sa navrhuje zákonom vytvoriť nový
inštitút -

Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. V súčasnosti je uţ zákon v NR SR

predloţený na schválenie. Návrh právnej úpravy utvára podmienky na nezávislé pôsobenie komisára
(oddelený výkon oprávnení od iných orgánov s kompetenciami v oblasti ľudských práv, voľba
Národnou radou Slovenskej republiky, nezlučiteľnosť funkcií, financovanie prostredníctvom dotácie).
V zákone sa navrhuje, aby komisár/ka pre osoby so zdravotným postihnutím posudzoval
a monitoroval dodrţiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím, presadzoval ich záujmy
v spoločnosti a organizoval aktivity na podporu dodrţiavania ich práv a na zvyšovanie povedomia o
právach osôb so zdravotným postihnutím. Na komisára či komisárku sa bude mať právo obrátiť
kaţdý, kto sa domnieva, ţe boli porušené alebo ohrozené práva, na ktorých ochrane a presadzovaní sa
komisár či komisárka má podieľať.
Bez ohľadu na pôsobenie inštitútu komisára/komisárky je nevyhnutné vytvárať priestor na spoluprácu
aj na ostatných úrovniach verejnej správy a tretieho sektora, ktoré vytvárajú zdroje pomoci a reťaz
potrebných intervencií, ktorá ţena potrebuje.
Schéma cieľového stavu intervencie pomoci pre ţeny so zdravotným postihnutím zaţívajúcim násilie
s dosiahnutím synergického efektu v poskytovanej podpore.
47

Participujúce organizácie, zdravotná
a sociálna poisťovňa

Prostredie pre
ţivot bez násilia,
ekonomicky
zvládnuteľné

Ţena so

Samospráva – nájomné, bývanie,

zdravotným

sociálna pomoc

postihnutím
zaţívajúca
násilie

Štátna správa – Komisár, uplatnenie
právomocí, zvýšenie zamestnateľnosti,
sociálna pomoc

SYNERGICKÝ EFEKT
Obrázok 6 Vytváranie bezpečného prostredia pre ţeny so zdravotným postihnutím zaţívajúce násilie

Zdroj: Vlastné spracovanie

Zhrňme v krátkosti hlavné zistenia a odporúčania vyplývajúce z analýzy rozhovorov.
Konkrétne formy zaţitého násilia u ţien so zdravotným postihnutím:


prítomnosť fyzického, psychického, ekonomického a inštitucionálneho násilia,



vyuţívanie financií ţeny so zdravotným postihnutím,



podceňovanie ţeny so zdravotným postihnutím,



obmedzovanie sociálneho kontaktu s okolím;



neústretový prístup zdravotného personálu – dlhé čakanie na ošetrenie bez moţnosti
prebalenia, zmeny polohy tela.
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Problémy súvisiace s násilím páchaným na ţenách so zdravotným postihnutím:


neohlásenie násilia z dôvodu
o

strach zo samoty,

o

nechce ublíţiť agresorovi po jeho odchode,

o

vyvolaná predstava o vďake za uskutočnené úkony aj od rodiny či odborných
asistentov a pod.);



nedostatočná informovanosť o násilí a formách pomoci;



nedostatočné vyčlenenie finančných prostriedkov pre túto problematiku;

Forma prevencie násilia u ţien so zdravotným postihnutím:


hodnotenie starostlivosti o ţenu/občana/občianku so zdravotným postihnutím;



zvýšenie informovanosti prostredníctvom médií a následne IKT;



naučiť ţeny/občanov/občianky so zdravotným postihnutím pouţívať počítač a internet,



informovať vo verejnoprávnych médiách,



vyuţívať prácu sociálnych asistentov a sociálnych asistentiek.

Nedostatky súčasného systému poradenstva pre ţeny so zdravotným postihnutím ohrozených
násilím:


špecializované sociálne poradenstvo (nepokrýva poradenstvo pre všetky skupiny zdravotných
postihnutí + kaţdá organizácia je zameraná individuálne iba na jeden typ zdravotného
postihnutia);



chýba, resp. neexistuje centrum, kde by bolo klientke poradené komplexne (zahŕňalo by
všetky potrebné sluţby pri výskyte násilia);



rozdielny systém financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych sluţieb
(diskriminačný voči neverejným poskytovateľom sluţieb - napr. neziskové organizácie a
pod.);



nedostatok vyškolených odborníkov a odborníčok pre problematiku násilia;



nedostatok financií vyčlenených pre problematiku násilia páchaného na ţenách so zdravotným
postihnutím
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5. Odporúčania pre zmenu verejných politík
Na záver formuluje aj ďalšie odporúčania, ktorí síce nevyplývajú z analýzy rozhovorov, ale
predstavujú širšie systémové nastavenia pre dobré fungovanie komplexnej pomoci a ochrany ţien so
skúsenosťou násilia a so zdravotným postihnutím.
5.1. Pre oblasť legislatívy
Na úrovni štátu:
Prijatie špecifického zákona o násilí páchanom na ţenách so zdravotným postihnutím a jeho implementácia na všetkých úrovniach, najmä vytvorenie systému participujúcich organizácií na riešenie
násilia
a) Policajný zbor Slovenskej republiky,
b) pracovníci a pracovníčky štátnej správy na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny zodpovední za oblasť rodín (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately),
c) škola a školské zariadenie (všetky stupne škôl- lokálne, regionálne, národné),
d) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
e) obec,
f) akreditovaný subjekt a iné.
Uvedené subjekty zaviazať v zákone k povinnosti na vyzvanie jedného zo subjektov zasiahnuť pri
riešení ochrany ţien a detí pred násilím.
Vedúci zamestnanci a zamestnankyne vo verejných právnických subjektoch by mali mať povinnosť
ovládať metodické usmernenia a postupy prijaté k zákonu o násilí.
Predchádzanie konania alebo zaobchádzania násilím, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k zniţovaniu
váţnosti a ľudskej dôstojnosti kaţdej osoby, obzvlášť zraniteľnej osoby v zmysle tohto zákona. Tieto
opatrenia musia byť premietnuté do pracovného poriadku a príslušných interných usmernení. (napr.
podľa zákona č. 311/2011 Zákonníka práce, podľa zákona č. 552/2003....podľa zákona č. § 14 ods. 6
písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...
Pri pomoci ţene zaţívajúcej násilie postupovať tak, aby v nevyhnutnej miere sa umoţnilo ţene
zachovať si prácu, čím nestratí ekonomickú samostatnosť a nie je závislá od agresora.
Zamestnávateľ a príslušný orgán odborovej organizácie, ktorí uzavreli kolektívne zmluvy musia
premietnuť opatrenia proti násiliu do kolektívnej zmluvy a táto povinnosť sa vzťahuje aj na vnútorné
predpisy, na vydávanie ktorých je zamestnávateľ oprávnený.
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Prijať zmenu príslušných legislatívnych predpisov tak, aby domácnosť opúšťal násilný muţ/osoba.
Návrat do domácnosti by mal byť monitorovaný príslušným orgánom štátnej správy (v súčasnosti
zamestnanci a zamestnankyne úradov práce pre sociálnu oblasť).


V prípade, ţe násilná osoba má platiť za priestupok, ak sa tak vyhodnotí násilný čin alebo súvisiace činy, nečerpať tieto financie z rodinného rozpočtu, ale zaviesť povinnosť verejných
prác pre agresora, kde by si ho odpracoval.



V prípade ţien so zdravotným postihnutím zapojiť do participujúcich organizácií zamestnanca
alebo zamestnankyňu Sociálnej a zdravotnej poisťovne tak, aby sa vylúčila moţnosť
ekonomického zneuţívania

takejto ţeny (participujúce organizácie - Policajný zbor

Slovenskej republiky, pracovníci a pracovníčky štátnej správy na úradoch práce sociálnych
vecí a rodiny zodpovední za oblasť rodín (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately), škola a školské zariadenie (všetky stupne škôl - lokálne, regionálne, národné),
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, obec, akreditovaný subjekt a iné.)

Na úrovni samosprávy:


Volení zástupcovia

a zástupkyne obce a vedúci zamestnanci a zamestnankyne v

samosprávnych právnických subjektoch by mali mať povinnosť ovládať metodické
usmernenia a postupy prijaté k zákonu o násilí.



Presadiť aj aktívnou štátnou politikou výstavbu alebo údrţbu sociálnych bytov. Dostupnosť
sociálnych bytov zabezpečiť podpornou politikou bývania pre ţeny so skúsenosťou s násilím.



V lokálnej a regionálnej legislatíve (všeobecne záväzné nariadenia) zaviesť moţnosť poţiadať
o bývanie aj v prípade uţ vlastnenia bytu (bezpodielové vlastníctvo, dedičstvo...). Ide
o zjednodušenie postupu pridelenia sociálneho bývania okamţite bez čakania na výsledok
rozvodového konania.



Zaviesť komplexné poradenstvo pre ţeny so skúsenosťou s násilím so sociálnou dostupnosťou
týchto sluţieb (príspevok na cestovanie, príspevok na poradenstvo...) pre obce novelizáciou
zákona o sociálnych sluţbách. V prípade ţien so zdravotným postihnutím vyuţiť zamestnancov a zamestnankyne s dlhoročnou praxou a špeciálnym vzdelaním.



Presadiť koordináciu sociálnych sluţieb poskytovaných pre ţeny so zdravotným postihnutím
spoluprácou na úrovni obce so zdravotnou a sociálnou poisťovňou.
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5.2. Pre oblasť podpornej politiky
Na úrovni štátu:


Pre ţeny so zdravotným postihnutím prekonávajúcim násilie zabezpečiť financovanie terapeutických sluţieb pravidelnými kontrolami ich psychického zdravotného stavu do obdobia minimálne 5 rokov po násilnom čine/noch.



Zaviesť pomocný sociálny personál v štátnej správe pre ţeny so zdravotným postihnutím pre
pomoc po násilí na stanovenie optimálnej pomoci ţene – nastavenie pomoci liečbou, zmenou
prostredia, aktívnou pomocou vzdelávaním...



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR implementovať nový inštitút Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pripraviť pravidlá pre zriadenie tohto inštitútu
na monitorovanie a dodrţiavanie práv občanov a občianok so zdravotným postihnutím.

Na úrovni samosprávy:


Vyčleniť pracovné miesta na pomoc pre ţeny so zdravotným postihnutím zaţívajúce násilie
(súčasť pracovnej náplne odborného zamestnanca/kyne tak, aby financovali vybraným zamestnancom alebo zamestnankyniam príslušné vzdelávanie)



V rozpočte obcí zohľadňovať rozpočet s uplatnením pravidiel rodového rozpočtovania
a v ňom pomoc pre ţeny so zdravotným postihnutím prekonajúcej násilie



Poskytovať priamo alebo cez akreditované subjekty sociálnu sluţbu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“, ktorá sa realizuje prostredníctvom nepretrţitej, dištančnej, hlasovej,
písomnej alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou, prostredníctvom signalizačného
alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci ohrozeniu osoby so zdravotným postihnutím podľa § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších prepisov.

5.3. Pre oblasť dostupnosti informácií


Posilniť súčasný systém informovanosti verejnosti o násilí najmä rodovo podmienenom cez
elektronické médiá (televízia, rozhlas a aj súkromné stanice, internet...),vyuţiť informačné
systémy obcí a miest cez ich regionálnu tlač, rozhlas... ,
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Uskutočniť informačné kampane, okrúhle stoly a diskusie cez sieť spolupracujúcich dobrovoľníckych organizácií pre občanov a občianky so zdravotným postihnutím s regionálnym dopadom (podľa geografického členenia) s cieľom informovať o formách pomoci,



Zapojiť zdravotnícke zariadenia, sociálnu a zdravotné poisťovne do vysvetľovacej kampane
a tieţ do kampane pomáhajúcej ţenám zaţívajúcim násilie.



Zabezpečiť kampaň k sekundárnej viktimizácii ţien so zdravotným postihnutím so skúsenosťou s násilím. Scitlivieť verejnosť voči týmto ţenám zaţívajúcim násilie.

5.4. Pre oblasť vzdelávania


Zabezpečiť systematické kontinuálne vzdelávanie všetkých zamestnancov a zamestnankýň
participujúcich organizácií na eliminácii dopadov a prevencii pred násilím podľa zákona o násilí.



Zabezpečiť vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníčok/pracovníkov na tému rodovo podmieneného násilia. Vybaviť ich vedomosťami o moţnostiach pomoci a riešeniu ich situácie.



Zabezpečiť pre ţeny so zdravotným postihnutím zaţívajúce násilie študijné programy, špeciálne kurzy identifikujúce potreby týchto ţien v prípade páchania násilia na nich.



Zabezpečiť realizáciu preventívnych programov pre deti a mládeţ na základných a stredných
školách na tému rodovo podmieneného násilia páchaného na ţenách so zdravotným
postihnutím.

53

Zoznam pouţitej literatúry

Barrett, K.,A., Bonnie, O., Rosche, A., Carlson, B.L. 2009. Intimate partner violence, health status,
and health care Access among women with disabilities. In Women ´s Health, 19, 2009, s. 94-100.
Brownridge, D. 2009. Situating research on safety promoting behaviours among disabled deaf victims
of interpersonal violence. In Violence Against Women, 15, 2009. s. 1075–1079.
Campbell, J., Jones, A., Dienemann, J., Kub, J., Schollenberger, J., O’Campo, P., et al. 2002. Intimate
partner violence and physical health consequences. In Archives of InternalMedicine, 162, 2002, s.
1157–1163.
Engel, G. L. 1977.The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. In Science, 1977,
Vol. 196 no. 4286 s. 129-136.
Engel G. L. 1980. The clinical application of the biopsychosocial model. In American Journal of
Psychiatry, 1980, 137 (5): 535–544.
Feindler, E. L. 2006. Anger-relateddisorders: A practitioner's guide to comparative treatments. New
York,2006,Springer Publishing Company, Inc.
Hague, G., Thiara, R., Mullender, A. 2011. Disabled Women and Domestic Violence: Making the
Links, a National UK Study. In Psychiatry, Psychology and Law, 2011, Vol. 18, No. 1, s. 117–136.
Harčaríková, T. 2011. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených – teoretické
základy. Bratislava: IRIS, 2011. 366 s.ISBN 978-80-89238-59-0.
Hendl, J. 2012. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 3. Vydanie, Praha: Portál,
2012, 408 s., ISBN 978-80-262-0219-6.
Jankovský, J. 2006. Ucelená rehabilitacedětí s tělesným a kombinovaným postiţením. 2. Vyd. Praha:
TRITON, 2006, 173 s., ISBN 80-7254-730-5.
Lipsky, S., Ceatano, R. 2007. Impact of intimate partner violence on unmetneed for mental health
care: Results from the NSDUH. In PsychiatricServices, 58, 2007, s. 822–829.
Magowan, P. 2004. The impact of disability on women’s experiences of domestic abuse: Anempirical
study intodisabled women’s experiences of, and responses to domestic abuse
(ESRC/Doctoralresearch). University of Nottingham, Nottingham, 2004, UK.
Martin, S., Ray, N., Sotres-Alavarez, D., Kupper, L., Moracco, K., Dickens, P. 2006. Physical and
sexualas sault of women with disabilities. In Violence Against Women, 12(9), 2006, s.823–836.
Maxwell, J., Belser W. J., David D. 2007. A health book for women with disabilities. USA: Hesperian
Foundation, 2007, p. 406, ISBN 978-0-942364-50-7.
Nosek, M., Foley, C.,Hughes, R., Howland, C. 2001. Vulnerabilities for abuse among women with
disabilities. In Sexuality and Disability, 19(3), 2001, s. 177–190.
Nosek, M., Hughes, R., Taylor, H., Taylor, P. 2006. Disability, psychosocial and demographic
characteristics of abused women with physical disabilities. In Violence Against Women, 12(9), 2006,
s.838–850.

54

Plichta, S. B. 2004. Intimate Partner violence and physical health consequences: Policy and Practice
implications. In Journal of Interpersonal Violence, 19, 2004, s. 1296.
Poţár, L. 2007. Základy psychológie ľudí s postihnutím. Trnava: Typi UniversitatisTyrnaviensis, 2007,
184 s. ISBN 978-80-8082-147-0.
Smith, D.L. 2008. Disability, Gender and Intimate Partner Violence: Relationships from the
Behavioral Risk Factor Surveillance System. In Sexuality and Disability, 26, 2008, s. 15-28.
Vančová, A. 2005. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. 1. vyd. Bratislava: Sapienta, 2005. 332
s. ISBN 80-968797-6-6.
Vašek, Š. 2003. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia, 2003. 210 s. ISBN 80-9687970-7.
Vašek, Š. 2006. Základy špeciálnej pedagogiky. 2. dopl. vyd. Bratislava: Sapientia, 2006, 217 s. ISBN
80-89229-02-6.
Ostatné zdroje:
Ad hoc modul na prieskum pracovnej sily v EÚ týkajúci sa zamestnanosti ľudí so zdravotným
postihnutím (LFS AHM), 2002.
Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ţenách: Celoeurópsky výskum, 2012,
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím)
Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 on-line.
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europskaunia/strategie-europskej-unie/kom_2010_636.pdf
Guidelines for producing statistics on violence against women. 2014. United Nations, New York,
2014. ISBN: 978-92-1-161567- 8.
Medzinárodná
klasifikácia
funkčnej
schopnosti,
disability
http://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf?ua=1

a zdravia,

(on-line:

Národný program rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020
Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/2010 Z. z. – Opčný protokol k Dohovoru o právach
osôb so zdravotným postihnutím)
Plnenie opatrení z Národného programu rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014 – 2020 k 29.9. 2014
Štatistiky EÚ o príjmoch a ţivotných podmienkach (EU-SILC), 2004.
Štatistiky EÚ o príjmoch a ţivotných podmienkach (EU-SILC), 2007.

55

Východisková správa Slovenskej republiky k dohovoru o právach osôb so zdravotným
postihnutím,2012, s. 111
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákonník práce 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaţných príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

56

Prílohy

Príloha 1 – Výklad pojmov vzťahujúcich sa na násilie na ţenách
Druhy a formy násilia8
a)

„Násilie v intímnych vzťahoch“ alebo „partnerské násilie“ predstavuje/ zahŕňa všetky činy
telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú medzi
súčasnými alebo bývalými manţelmi alebo partnermi, či uţ páchateľ má, alebo v minulosti
mal s obeťou spoločný pobyt;

b) „Fyzické násilia“ je násilie fyzickej povahy s následným spôsobením bolesti alebo poranenia
zahŕňa najmä facky, bitie päsťou alebo predmetom, popálenie, dusenie, topenie, udieranie
hlavy obete o stenu, hádzanie tvrdých predmetov do obete, porezanie, dopichanie obete a pod.
c) odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej
starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo
vzdelávania,
d) nútením k ţobrote alebo opakovanému vykonávaniu činnosti vyţadujúcej jej neúmernú
fyzickú záťaţ alebo neúmernú psychickú záťaţ vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav
alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
e) nútením k neţiaducim činom sexuálnej povahy alebo
f) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie.
Prejavy fyzického násilia: bitím, kopaním, škrtením, dusením, pálením, údermi alebo inými formami
násilia, vedúcich k ohrozeniu zdravia, spôsobeniu rán a popálenín rôzneho druhu , (alternatívne:
„pouţitím fyzického násilia akéhokoľvek druhu, vedúceho k ohrozeniu zdravia a telesnej integrity
osoby“)
„Psychické násilie“ násilie s cieľom kontroly, zastrašenia a spôsobenia psychickej ujmy obete. Zahŕňa
najmä konanie spočívajúce v znevaţovaní alebo poniţovaní na verejnosti alebo v súkromí,
zakazovanie opustiť obydlie alebo zamykanie v obydlí, zámerné vyvolávanie obáv alebo
zastrašovanie, hrozba násilia alebo hrozba ublíţenia na zdraví niekomu, o koho sa obeť stará alebo je
obeti blízkou osobou.
Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove spôsobí psychické utrpenie
a) poniţovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, citovým vydieraním,
b) vyhráţaním, vyvolávaním strachu alebo stresu,
c) násilnou izoláciou, neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo
uţívať, alebo
d) iným správaním, ktoré ohrozuje jej psychické zdravie
8

Väčšina nasledujúcich pojmov je z podkladov alebo z návrhu zákona o násilí na ţenách a domácom násilí,,
ktorý sa pripravoval v čase dokončovania tejto štúdie.
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e) kto osobu blízku, alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove urazí na cti, alebo
vydá na posmech alebo kto naruší občianske spolunaţívanie vyhráţaním sa ujmou na zdraví,
drobným ublíţením na zdraví, dlhodobým vytváraním zastrašujúceho a ohrozujúceho
prostredia, schválnosťami alebo iným hrubým správaním voči blízkej osobe, alebo osobe,
ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove ak bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za
obdobný čin spáchaný voči tejto osobe opakovane postihnutý.
„Ekonomické násilie“ je násilie s cieľom kontroly obete zahŕňa najmä zabraňovanie partnerom
v nezávislom rozhodovaní o spoločných alebo vlastných financiách, zakazovanie pracovať mimo
domu alebo vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť.
„Sexuálne násilie“ predstavuje neţelaný akt sexuálnej povahy vynútený hrozbami, zastrašovaním
alebo fyzickou silou vrátane nútenia k takémuto aktu s násilníkom alebo druhými osobami a
sledovania pornografických materiálov. Formy sexuálneho násilia (s výnimkou sexuálneho
obťaţovania definovaného osobitným predpisom9) zahŕňajú násilie alebo hrozbu násilia, nútenie na
sexuálny styk alebo iné formy styku, pokus o nútený sexuálny styk, vynútenie si súhlasu na sexuálny
styk z dôvodu moţných následkov pre obeť.
Sexuálne obťaţovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého
úmyslom alebo následkom je alebo môţe byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce,
poniţujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo uráţlivé prostredie (Ods. 5, § 2a zákon č. 365/2004 . Z)
„Sexuálne zneuţívanie dieťaťa“ akékoľvek sexuálne aktivity dospelého zamerané na dieťa, ktoré na
aktuálnej úrovni svojho emocionálneho a intelektuálneho vývoja nie je schopné s týmito sexuálnymi
aktivitami informovane a slobodne súhlasiť.
„Obťaţovanie a prenasledovanie“ špecifické formy násilia páchaného na ţenách v intímnych
vzťahoch, ktorými násilný partner udrţiava kontrolu alebo sa pokúša dodrţiavať kontrolu nad ţivotom
ţeny buď počas trvania vzťahu a veľmi často aj po jeho ukončení.
„Diskriminácia ţien“ kaţdé odlíšenie, vylúčenie alebo obmedzenie vykonané na základe pohlavia,
ktoré má za cieľ alebo ktorého zámerom je narušiť alebo anulovať uznanie, vyuţívanie alebo
vykonávanie ľudských práv a základných slobôd zo strany ţien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na
základe rovnoprávnosti muţov a ţien, v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo
inej oblasti;
„Obeť“ kaţdá fyzická osoba, ktorej bola v priamom dôsledku konania špecifikovaného násilia
spôsobená ujma vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody. Takáto
osoba sa povaţuje za obeť bez ohľadu na skutočnosť, či bolo podané trestné oznámenie, začaté trestné
stíhanie alebo bol páchateľ identifikovaný, zaistený, stíhaný alebo odsúdený, a bez ohľadu na rodinný
vzťah medzi nimi.
„Rodinný príslušník“ manţel alebo manţelka, osoba, ktorá ţije s obeťou trvalo a stabilne v pevnom
intímnom zväzku v spoločnej domácnosti, príbuzný v priamom rade, súrodenec a osoba závislá od
obete;
„Nepriama obeť“ osoba, ktorá je v blízkom vzťahu s obeťou a je dôsledkom trestného činu na obeti
poškodená.
9

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
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„Obzvlášť zraniteľná osoba“ osoba v situáciách, ktoré ju vystavujú osobitne vysokému riziku ako je
detská obeť, obeť opakovaného násilia páchaného v intímnych vzťahoch, obeť domáceho násilia alebo
obeť rodovo motivovaného násilia.
Inštitucionálne zabezpečenie a
a) „Integrovaný systém krízovej intervencie“ štandardizovaný systém koordinovanej pomoci
rôznych inštitúcií poskytovanej obeti násilia.
b) „Druhotná alebo sekundárna viktimizácia“ situácia, keď sa obeť násilia stáva opakovane
obeťou v dôsledku necitlivého konania, neadekvátneho prístupu alebo aj nekonania
oficiálnych či neoficiálnych inštitúcií alebo jednotlivcov. Sekundárna viktimizácia môţe
nastať aj v dôsledku necitlivej medializácie prípadov takéhoto násilia.
c) „Primárna prevencia“ je kaţdá činnosť zameraná na opatrenia, ktoré zabraňujú vzniku
násilia alebo k jeho tolerancii. „Sekundárna prevencia“ opatrenia a postupy, prispievajúce
k včasnému rozpoznaniu a ukončeniu násilia. „Terciárna prevencia“ opatrenia zabrániť
opakovaniu násilia alebo mierniť následky násilia, ktoré bolo spáchané.
d) „Bezpečnostný plán“ obsahuje zoznam kontaktov, opatrení alebo úkonov, ktorý slúţi obeti
v prípade akútneho ohrozenia násilím.
e) „Odhad akútneho rizika“ predstavuje postup inštitúcie na systematickú identifikáciu
stupňa akútneho ohrozenia obete.
f)

„Multiinštitucionálna spolupráca“ je systém spolupráce zaloţený na partnerskej dohode
o spoluúčasti pri pomoci obetiam násilia, ochrane ţien a detí pred násilím.

Subjektmi multiinštitucionálnej spolupráce ochrany ţien a detí pred násilím sú:
a) Policajný zbor Slovenskej republiky (ďalej len „Policajný zbor“),
b) orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately10,
c) škola a školské zariadenie,
d) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
e) obec,
f) akreditovaný subjekt.
g) spolupracujúci subjekt
Participujúcim pracovníkom rozumieme najmä pedagogického a odborného zamestnanca
pôsobiaceho v škole alebo školskom zariadení (ďalej v texte aj „pedagogický a
odborný zamestnanec“) , príslušníka Policajného zboru, prokurátora, všeobecného
lekára, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a
dorast, zamestnanca akreditovaného subjektu , zamestnanca obce, vrátane obecného
policajta, zamestnanca oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
(SPODaSK), zamestnanca zariadenia SPODaSK .

10

§ 73 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
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Sekundárnou viktimizáciou rozumieme druhotné zraňovanie obete participujúcimi
pracovníkmi spočívajúce predovšetkým v necitlivom prístupe k ţene a dieťaťu (napr.
neodôvodnené vyvolávanie spomienok na útoky násilníka) .
Podporné sluţby
Integrovaný systém krízovej intervencie pozostáva zo špecifických sluţieb prevádzkovaných za
účelom poskytovania pomoci obetiam v zmysle tohto zákona.
Špecifickými sluţbami pomoci obetiam násilia sú:
(1) krízová poradňa,
(2) bezpečný ţenský dom alebo krízový dom a
(3) krízová poradenská linka.

60

Príloha 2 – Scenár rozhovoru

SCENÁR ROZHOVORU
so ţenami s postihnutím v kontexte preţitého násilia

VŠEOBECNÉ POKYNY K ROZHOVORU




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

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


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



Prezraďte mi, prosím, trochu viac o sebe ako o človeku so zdravotným postihnutím.
o Ako vnímate svoje postihnutie? Ako sa cítite? Ako sa Vám ţije a funguje s Vaším
zdravotným postihnutím? S čím (akými bariérami, problémami, „prekvapeniami“) sa
beţne musíte vysporiadať?
o Získanie kľúčových informácii o zdravotnom postihnutí – miera/stupeň, druh, genéza, vrodené/získané
o Čo si vyţaduje súčasný stav? (rehabilitácia, asistencia, návštevy lekárov, pouţívanie
zdravotných pomôcok a pod.)



Spomenuli ste aj isté bariéry (fyzické, sociálne), ktoré v súvislosti s Vaším postihnutím
musíte prekonávať. Ako vtedy reaguje Vaše okolie, cudzí ľudia okolo Vás alebo Vaši
najbliţší?
o Ako si myslíte, ţe Vás ako človeka s postihnutím vníma Vaše okolie?
o Popis súčasného ţivota vo vzťahu k postihnutiu a jeho špecifík.

II. PREMOSŤUJÚCE OTÁZKY K ZAŢITÉMU/ZAŢÍVANÉMU NÁSILIU
Úvodné všeobecnejšie rozprávanie o sebe by malo plynule vyústiť do špecifickejšieho rozprávania
o zaţitom/zaţívanom násilí cez premosťujúce otázky.
 Ako by ste v súčasnosti popísali vašu rodinu/domácnosť?
o členovia, atmosféra, spôsob komunikácie, ako spolu vychádzate, ako máte rozdelené
povinnosti, kompetencie, kto je za čo zodpovedný, hospodárenie s financiami...
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Je u vás doma všetko v poriadku? Čelí vaša rodina alebo vy osobne nejakým rodinným ťaţkostiam? Zaţívate aj nepríjemné situácie? Aké? Porozprávajte mi o tom.
o Máte pocit, ţe členovia vašej rodiny/váš partner/vaše deti a pod. berú ohľad na vaše
postihnutie? Ako sa to prejavuje?
o Stalo sa niekedy, ţe sa k vám niekto z vašej rodiny zachoval nepekne?
A) Ak naznačila nejaké násilné, agresívne, či inak patologické správanie zo strany rodinných príslušníkov, tak:
 Spomenuli ste, ţe... Ako to vnímate? Pociťujete to ako násilné konanie? Ako sa cítite
vtedy, keď sa to deje?
o

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

III.NÁSILIE – INDIVIDUÁLNA SKÚSENOSŤ
V nadväznosti na predošlé rozprávanie v časti II. pokračovať ďalšími hlavnými/pomocnými otázkami
zisťujúcimi okolnosti, kontext, príčiny, priebeh a následky vlastnej skúsenosti s násilným správaním.
 O akú situáciu išlo? Povedzte mi o tom viac.
o Ako sa to prejavovalo, ako sa to odohralo?
o Deje sa to pravidelne, často? Bolo viac takých situácií? Porozprávajte mi, prosím, aj
o tých. V akých ďalších súvislostiach ste zaţili násilie?
o Ako ste sa vtedy cítili? Čo ste si vtedy mysleli?


Čo ste robili, ako ste reagovali? Ako ste sa snaţili chrániť?
o Vyhľadali ste pomoc? Vedeli ste, na koho sa obrátiť? Koho ste kontaktovali? Čo ste
mu povedali? Ako to prebiehalo, čo sa dialo potom?
o Čo povaţujete za najväčší problém pri vyhľadaní/vyuţití pomoci?
o Riadili ste sa podľa rád, ktoré Vám boli poskytnuté?
o Vie niekto z vašich blízkych o tejto situácii? Máte sa komu zdôveriť? Čo vám radia
vaši blízki? Čo si myslíte o ich radách?



Ako vyzerá Vaša súčasná situácia? Ako sa zmenil Vás ţivot od zaţitia násilného správania/od vyuţitia pomoci?
o Ak sa tieto situácie opakujú, čo si myslíte vy osobne, čo by Vám pomohlo, aby ste sa
cítili bezpečne?
o Kam by ste sa dnes obrátili, keby sa násilná situácia zopakovala?
o Poznáte nejaké iné formy pomoci, na koho sa obrátiť? Aké? Čo si o nich myslíte?
Uvaţovali ste tieţ o ich vyuţití?



Poznáte vo svojom okolí ţeny, ktoré si niečo podobné zaţili?
o Ako si to vysvetľujete? (ich skúsenosť, príčiny, vôbec výskyt takýchto ţien vo vašom
okolí)
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o
o

Ako reagovali oni na preţívané násilie? Čo nasledovalo potom?
Čo by ste im odporučili? Vedeli by ste im zo svojej skúsenosti niečo poradiť, odovzdať?

IV. NÁSILIE V KONTEXTE ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA
 Ako si vysvetľujete to, ţe sa násilie stalo práve Vám?
 Keď si spomeniete na situáciu, ktorú ste opísali (keď ste uvaţovali o poţiadaní
o pomoc/keď ste poţiadali o pomoc), pociťovali ste vtedy niečo ako komplikáciu? Niečo,
čo pomoc pre vás robí nedostupnejšou? Čo to bolo?
 Ako vnímate preţité násilie ako človek s postihnutím?
o Myslíte si, ţe násilie, ktoré ste zaţili, môţe mať nejaký súvis s tým, ţe ste zdravotne
postihnutou osobou? Prečo si to myslíte? Cítite sa zraniteľnejšia? Máte pocit, ţe máte
limitované moţnosti brániť sa proti násilnému správaniu? Čo by vám pomohlo cítiť sa
silnejšou/obranyschopnejšou?

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O INFORMANTKE (súčasť protokolu/záznamového hárku):
Meno (pseudonym, s ktorým budeme pracovať v štúdii - zvolí si ho ţena sama):
Vek:
Bydlisko (iba obec):
Kontakt (mail, telefón):
Druh postihnutia: zrakové/sluchové/telesné/mentálne/iné/kombinované
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Príloha 3 - Opis informátoriek
Číslo
rozhovoru

Pozícia

Miesto
pobytu

Opis informátorky

Expertky
1

Osobná
asistentka Okres Zvolen
osôb so zdravotným
postihnutím

Skúsená asistentka pre občanov a občianky
so zdravotným postihnutím. Má na starosti
najmä podpornú sluţbu v oblasti právnej a
ekonomickej pomoci. Aktívne pomáha
vozičkárom
–
imobilným
pacientom
zvyšovať ich kvalitu ţivota organizovaním
aktivít pre nich za pomoci dobrovoľníkov a
mesta Zvolen.

2

Informátorka
Okres
pracujúca
v oblasti Bratislava
sociálnych sluţieb

Aktívna členka viacerých občianskych
zdruţení
pomáhajúcich
občanom
a občiankam so zdravotným postihnutím, ale
aj osobitne ţenám. Má bohaté dlhoročné
skúsenosti v oblasti rodovej rovnosti a aj
sama má skúsenosti v rodine s pomocou pre
manţela so zdravotným postihnutím a v
súčasnosti uţ aj jej samej informátorky.

1

Ţena so skúsenosťou okres
násilia zo
strany Roţňava
intímneho partnera

Informátorka (43 rokov), pochádza i ţije na
Gemeri. Pochádza z robotníckej, jej slovami
skôr chudobnej rodiny. Má viacerých
súrodencov. Pri otázke vierovyznania
zdrţanlivá. Rozvedená, tri deti dospelého
veku (dve dcéry a jeden syn). Syn v dôsledku
úrazu v detskom veku čelí rôznym
zdravotným znevýhodneniam (fyzickým aj
mentálnym), v dôsledku čoho poberá
invalidný dôchodok a informátorka sa oňho
stará (opatrovateľská starostlivosť). Ţije
s deťmi v malom, obecnom, dvojizbovom
byte. Násilie zaţila zo strany manţela, ktorý
bol policajt. Zaţívala fyzické (kopanie do
tela, ťahanie za vlasy), sexuálne násilie aj
psychické násilie (zabraňovanie v spánku,
poniţovanie, vyčerpávanie, zastrašovanie).

2

Ţena so skúsenosťou okres.
násilia zo
strany Roţňava
intímneho partnera

Informátorka ( 55 rokov) pôvodom zo Spiša,
na
Gemer
presťahovaná
v mladosti.
Katolíckeho
vierovyznania,
povolaním
zdravotná sestra. Rozvedená, tri dospelé deti
(dve dcéry a jeden syn). Jedna dcéra je na
invalidnom dôchodku (rozpad pečene, koţné
ochorenia),
informátorka
s ňou
ţije
v spoločnej domácnosti, v byte. Násilie zaţila
zo strany bývalého manţela, ktorý bol
alkoholik; čelila najmä fyzickému násiliu

Informátorky

64

a sexuálnemu násiliu. Násilie zo strany
bývalého manţela zaţili v detstve aj jej deti.
3

Ţena so skúsenosťou Okres
násilia zo
strany Bratislava
intímneho partnera

42 rokov, invalid, vzdelanie vysokoškolské,
zdravotné postihnutie: telesné postihnutie
v kombinácií s depresívnym ochorením.
Informátorka býva sama v byte v Bratislave,
je bezdetná, nezamestnaná.
Zaţila si v detstve násilie od otčima
a v dospelosti si zaţívala 13 rokov psychické,
sociálne, finančné a sexuálne násilie zo
strany partnera. Dôvodom bolo partnerovo
ochorenie,
s ktorým
sa
nedokázal
vysporiadať a riešil to poţívaním alkoholu
v kombinácií s liekmi. Vyhľadala pomoc
polície,
sociálneho
pracovníka,
psychologičky a psychiatra. Situácia sa
vyriešila, aţ keď podala ţiadosť na súd
o pridelenie spoločného bytu do jej
vlastníctva, súd jej ţiadosti vyhovel
a expartner následne odišiel zo spoločnej
domácnosti.

4

Ţena so skúsenosťou Okres
násilia zo
strany Krupina
rodiny

54 rokov, základné vzdelanie. Má dostať
invalidný dôchodok. Má dve deti s prvým
manţelom sa rozviedla a potom ţila
s druhom. V súčasnosti ju psychicky týra
dcéra, ktorá ju chce vysťahovať z jej domu.
Matka si zobrala pôţičky pre dcéru kým sa
dcéra zariaďovala v manţelstve. Stratou
práce uţ má minimum financií a síce spláca
pôţičku, ale uţ nemá čo dať dcére aj
manţelovi či vnúčatám. Dcéra sa usiluje
s prvým manţelom ju pripraviť o bývanie
v dome, kvôli neplateniu pôţičky.

5

Ţena so skúsenosťou Okres
násilia zo
strany Krupina
intímneho partnera

53 rokov, vdova a opustená ţena druhom. Má
dve deti s prvým manţelom. Prvý manţel ju
týral fyzicky a druh ju týral psychicky.
Východiskom pre ňu po strate práce bol
alkohol. V súčasnosti má váţne zdravotné
psychické
postihnutie
a býva
v resocializačnom ústave. Deti ju navštevujú
sporadicky. Stala sa z nej bezdomovkyňa
a v súčasnosti je na invalidnom dôchodku.

6.

Ţena so skúsenosťou Bratislava
násilia zo
strany
intímneho partnera

40 rokov, pochádza a pôsobí v Bratislave,
ţena so zdravotným postihnutím odkázaná na
elektrický vozík a 24 hodinovú asistenčnú
pomoc, Slobodná ţena, ktorá ţije sama a
riadi si pomoc pre seba cez asistentov.
Násilie sa jej stalo v 30-tich rokoch a
spôsobil ho jej asistent. Má vysokoškolské
vzdelanie. V súčasnosti sa angaţuje na
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pomoc občanom v núdzi.
7

Ţena so skúsenosťou Okres Zvolen
násilia zo
strany
intímneho partnera
a rodiny

8

Ţena so skúsenosťou Okres
násilia zo
strany Krupina
intímneho partnera
a rodiny

40 rokov, bola vydatá má 2 deti. Bývala v
(obec) s manţelom, s ktorým bola 22 rokov,
rozviedla sa pretoţe si našiel druhú priateľku.
Zaţila s ním psychické a ekonomické násilie.
V súčasnosti ţije v centre soc. sluţieb
v Krupine v ţije sama, nie je zamestnaná. Je
na PN.
23 rokov, informátorka je vydatá ţena, má 3
detí. V súčasnosti ţije v sociálnom zriadení
v Krupine, ţije so svojimi deťmi, nie je
zamestnaná. S manţelom zaţila fyzické
násilie a ekonomické násilie. Matka ju bez
ekonomickej pomoci vyhodila z domu. Je na
PN.

9

Ţena so skúsenosťou Okres
násilia zo
strany Námestovo
intímneho partnera a
rodiny

39 rokov, vydatá ţena, má 5 deti.
V súčasnosti
ţije
v charite
s jedným
dieťaťom, je na rodičovskej dovolenke.
Pracuje ako pomocná sila v kuchyni. Deti 8,
7, 6, 4, 1 ročné. V súčasnosti vychováva len
1 ročné dieťa. O ostatné deti sa starajú
svokrovci. Zaţila s manţelom fyzické,
sociálne a ekonomické násilie. Je často na
PN.

10

Ţena so skúsenosťou Okres
násilia zo
strany Námestovo
intímneho partnera

42 rokov, Informátorka je druhý krát vydatá
ţena, má 2 deti. S obidvomi manţelmi zaţila
fyzické a psychické násilie. S prvým
manţelom
sa
rozviedla
aj
kvôli
ekonomickému násiliu. V súčasnosti ţije
v charite s dvomi dcérami. Je nezamestnaná
a na PN.
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Príloha 4 - 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 ISSN:1339-1542 s touto tematikou. O roku 2003
organizovanie Konferencií k svetovému dňu vidieckych ţien a súťaţe Vidiecka ţena roka v rôznych
kategóriách (ţena politička, ţena aktivistka, ţena podnikateľka, ţena farmárka, ţena remeselníčka).
Mgr. 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 2011
pracuje 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 na
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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
a spoluautorstve viacerých pôvodných vedeckých prác.
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.

© Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2015
68

