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Anotácia 

Predkladaná výskumná štúdia mapuje výskyt násilia páchaného na rómskych ženách. Je 
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a dopad zažívaného násilia na rómskych ženách a druhý výskum reflektuje názory 

odborníkov a odborníčok na fenomén násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch 

s dôrazom na marginalizované skupiny žien.  
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ÚVOD  

 

Hlavným cieľom a zámerom predkladanej výskumnej štúdie o rómskych ženách, ako 

osobitnej skupiny ohrozenej násilím, je poukázať na samotný priebeh a dopad násilia 

páchaného na rómskych ženách, ako aj na mieru, rozsah a efektivitu postupov práce 

v poskytovaní špecializovaných sociálnych služieb zo strany vybraných odborníkov 

a odborníčok z praxe.  

 

Cieľ výskumnej štúdie je stanovený v súlade s hlavným cieľom národného projektu, ktorým je 

podpora sociálnej inklúzie žien ohrozených násilím skvalitňovaním služieb pomoci. Cieľ 

dokumentu a cieľ  národného projektu sa vzťahujú na hlavný cieľ 2 Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia, t.j. „posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora zosúladenia rodinného a pracovného 

života.“   

 

Problematika násilia páchaného na ženách je celospoločenský fenomén, ktorý je súčasťou 

riešenia nástrojov rodovej politiky. Rodová politika patrí na Slovensku v rámci verejných 

politík k tým najmladším. O rodovej politike ako komplexnom systéme môžeme hovoriť od 

začiatku 90. rokov (aj v súvislosti so vznikom SR), kedy sa začali prijímať a aplikovať na 

Slovensku prvé nástroje rodovej politiky vo vzťahu k ženám a začal sa vytvárať základný 

inštitucionálny rámec v danej oblasti. Tvorba slovenskej rodovej politiky sa formovala pod 

vplyvom strategických dokumentov EÚ, ku ktorým sa Slovenská republika hlásila a po vstupe 

do EÚ na seba prevzala záväzok implementovať legislatívu rodovej politiky v kontexte 

Európskej únie. Formovanie a vývoj rodovej politiky na Slovensku môžeme pozorovať na 

vývoji cieľov a nástrojov rodovej politiky v podobe prijatých vládnych materiálov hlavne za 

obdobie posledných 15 rokov. Nakoľko dané dokumenty vychádzajú hlavne 

z medzinárodných záväzkov, ich cieľom v počiatočnej fáze bolo hlavne zabezpečenie 

rodovej rovnosti na trhu práce, zvýšenie participácie žien vo verejnom živote, zosúladenie 

pracovného a rodinného života a neskôr eliminácia násilia páchaného na ženách.  

 

Slovenská republika je krajinou, ktorá nemá špecifický zákon o rodovej rovnosti, či zákon 

o násilí páchanom na ženách a deťoch. Ústava Slovenskej republiky garantuje práva iba vo 

všeobecnej rovine pre všetkých občanov. Tento legislatívny nedostatok Slovenská republika 

čiastočne kompenzovala medzinárodnými dokumentmi, ku ktorým sa zaviazala svojim 

podpisom a tak prebrala na seba záväzky v rámci členstva EÚ. Dodnes však Európska únia 

vytýka SR nedostatky v oblasti prijatých nástrojov rodovej politiky, v podobe prijatých 

vládnych materiálov v oblasti eliminácie nerovného postavenia rómskych žien v spoločnosti 

a násilia páchaného na rómskych ženách. 

 

Konštatujeme, že postavenie rómskej ženy v rámci spoločnosti a eliminácia násilia 

páchaného na rómskych ženách sa špecificky vo vládnych materiáloch nerieši. Výnimkou je 

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny na Slovensku, Solidarita  

Integrita – Inklúzia, 2008-2013. Daný dokument ako jediný venuje samostatnú časť rodovej 

rovnosti vo vzťahu k rómskym ženám, v rámci ktorej navrhuje konkrétne odporúčania 

i v rámci eliminácie násilia páchaného na rómskych ženách. Okrem spomínaného vládneho 

materiálu, boli doposiaľ nástroje eliminácie násilia páchaného na ženách nastavované 

všeobecne a celoplošne bez špecifických a vecne zameraných potrieb rómskych žien (bez 

ohľadu na ich status), vyžadujúce si osobitný prístup vychádzajúci z niekoľkonásobnej 
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deprivácie podmienenej a ukotvenej etnickými rodovými stereotypmi. Nerešpektovanie týchto 

špecifík môže naďalej viesť k prehlbovaniu nerovného postavenia rómskych žien v rámci 

rodiny, komunity a spoločnosti a akceptácii násilia páchaného na rómskych ženách, čo 

predstavuje nedozierne dopady v rámci celej spoločnosti. 

 

Na tomto mieste si dovoľujeme ako riešiteľský tím poďakovať najmä participantom 

a participantkám za ochotu spolupracovať pri tvorbe výskumnej štúdie. Osobitná vďaka patrí 

21 rómskych ženám, ktoré zažívajú násilie a boli, aj napriek rôznym bariéram, prístupné 

hovoriť o traumatických, ťaživých udalostiach zo svojho života.    
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1 VŠEOBECNE O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH  

 

Pojem násilie páchané na ženách označuje akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej 

nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo 

fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito 

činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom 

živote1. Násilie páchané na ženách je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov 

medzi ženami a mužmi, ktoré vedú k ovládaniu a diskriminácii žien mužmi a k zabráneniu 

plnohodnotného rozvoja žien2. Násilie na ženách vážne porušuje a znižuje alebo ruší ženám 

užívanie ľudských práv, najmä ich základných práv na život, bezpečnosť, slobodu, 

dôstojnosť a fyzickú a emocionálnu integritu. Násilie nielen postihuje ženy, ale aj celú 

spoločnosť a z toho dôvodu je potrebné v tejto veci bezodkladne konať. Niektoré ženy, 

napríklad rómske ženy z marginalizovaných rómskych komunít, sú často vystavené 

väčšiemu riziku násilia, zranenia, zneužívania, zanedbávania alebo nedbanlivého 

zaobchádzania, a to ako v rámci domova, tak aj mimo neho. Formy násilia majú pre ženy 

zažívajúce násilie ničivé následky. Je potrebné vytvoriť komplexný rámec nielen za účelom 

zabezpečenia lepšej ochrany obetí, obnovenia ich fyzického a psychického zdravia, ale tiež 

aby im bolo umožnené opätovne vybudovať svoj život. Tento rámec by sa mal zakladať na 

prístupe založenom na ľudských právach3.  

 

Násilie páchané na ženách4 nie je len dôsledkom historicky podmienenej rodovej nerovnosti, 

ale aj stereotypného zobrazovania maskulinity. K podstatným znakom tradičnej predstavy o 

mužskej role patrí moc a dominancia. Ženy zažívajú násilie v najrozličnejších formách najmä 

v najbližšom okolí a v kruhu rodiny. Páchateľmi sú zväčša manželia alebo partneri, otcovia, 

či príbuzní, priatelia, známi, kolegovia.5 Domáce násilie je porušovaním ľudských práv žien. 

Násilie namierené proti ženám ich intímnymi partnermi (súčasnými alebo bývalými manželmi) 

je epidémia globálnych rozmerov, ktorá má zničujúce fyzické, emocionálne, finančné a 

sociálne dôsledky pre ženy, deti, rodiny a komunity po celom svete. Svetová zdravotnícka 

organizácia (2013) odhaduje, že takmer jedna tretina všetkých žien na celom svete, ktoré 

boli vo vzťahu, zažili fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho intímneho partnera6.  

Medzi najčastejšie formy násilia páchaného na ženách patria (Manuál, 2008)7:  

 Fyzické alebo telesné násilie – rôzne spôsoby ublíženia a napadnutia, ktoré sú na 

obeti viditeľné. Tieto napadnutia môžu byť spôsobené rôznymi predmetmi alebo 

časťami tela (facky, kopanie, údery predmetmi, spôsobovanie rán a popálenín, 

                                                           
1 Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, 1993.  
2 Pekinská deklarácia a akčná platforma, 1995.  
3 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011). 
4 Násilie na ženách treba chápať tak, že obsahuje všetko nasledovné, no nevyčerpáva sa tým (Deklarácia OSN o 
odstránení násilia páchaného na ženách, čl.2., 1993): 
Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine, vrátanie bitia, sexuálneho zneužívania dievčat 
členmi domácnosti, násilie súvisiace s venom, znásilnenie v manželstve, mrzačenie ženských genitálií a iné 
tradičné praktiky, ktoré škodia ženám, ďalej mimomanželské násilie a násilie súvisiace s vykorisťovaním; 
Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje na v spoločnosti, vrátane znásilnenia, sexuálneho 
zneužívania, sexuálneho obťažovania a zastrašovania v práci, vo vzdelávacích inštitúciách a všade inde, obchod 
so ženami a nútená prostitúcia; 
Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktorého sa dopúšťa štát, alebo ktorému štát pasívne prihliada, a to bez 
ohľadu na to, kde sa toto násilie objavuje; 
5 Sensible Berichterstattung zum Thema Gewalt an Frauen. Odbor pre ženy, 2008.  
6 World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence Agaisnt Women: Prevalence and Health 
Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence, Exec. summary 1 (2013), accessed 14 
August 2013, 
7 MANUÁL. 2008. OZ Pomoc ohrozeným deťom.  
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ťahanie za vlasy, rezanie, sácanie a pod).  

 

 Psychické alebo duševné násilie – nezanecháva viditeľné znaky ako fyzické násilie. 

patrí sem vyhrážanie, nadávanie, ponižovanie, citové vydieranie, kritizovanie, 

zosmiešňovanie, ignorovanie, vyvolávanie pocitov viny a pod.  

 

 Sociálne násilie – zákaz stretávania sa s rodinou či priateľmi, zákaz chodiť do 

zamestnania, uzamykanie v byte a pod.  

 

 Sexuálne násilie – orálne, análne alebo vaginálne znásilnenie, nútenie k pohlavnému 

styku, alebo iným sexuálnym aktivitám, ublíženie na zdraví obete pred alebo počas 

styku a pod.  

 

 Ekonomické násilie – odmietanie alebo minimalizácia finančnej podpory, bránenie 

zamestnať sa a mať vlastný príjem, ničenie majetku a osobných vecí rodiny.  

 

Násilie páchané na ženách8 sa môže javiť ako nepredvídateľné, ale v skutočnosti má určitý 

typický vzorec – tzv. cyklus, ktorý ako prvý popísala autorka Walker (1979). Autorka 

identifikovala štyri fázy s rôznou dĺžkou a časovým intervalom trvania, ktorý sa po opakovaní 

cyklu skracuje. Každá fáza sa vyznačuje charakteristickým správaním násilnej osoby. 

Fyzickému násiliu podľa Walkerovej spravidla predchádza emocionálne a psychické násilie, 

ktoré fyzické násilie sprevádza.  

 

Fáza napätia – v tejto fáze „hustne“ atmosféra. Komunikácia medzi partnermi je zlá, osoba 

je evidentne podráždená, nespokojná, všetko neustále kritizuje a devalvuje. Násilie má skôr 

podobu pasívnej agresie, ale môže sa objaviť krik a nadávky. Ohrozená osoba cíti strach 

a snaží sa predísť či zabrániť agresívnemu výbuchu násilníka – pokúša sa mu vo všetkom 

vyhovieť, je submisívna. Trpí pocitmi viny, že sa dostatočne nesnažila a nezamedzila vzniku 

napätia. To sa jej však nemôže podariť a v nasledujúcej fáze prepukne násilie v plnej miere.  

 

Fáza násilia – je charakteristická plným prepuknutím násilia. Incidenty nemajú len podobu 

emocionálneho a psychického týrania, ale taktiež fyzického násilia, pričom záleží na histórii 

násilia vo vzťahu. Násilník rozbíja veci, zastrašuje, snaží sa získať moc a kontrolu nad ňou 

a ovládnuť ju. Žena zažíva intenzívny pocit strachu, úzkosti, bezmocnosti a zúfalstva. 

Obvykle túto fázu „prežije“ s modrinami, môže byť dokonca ošetrená v nemocnici 

a k incidentu môže byť privolaná aj polícia. Je typické, že časom dochádza k zhoršeniu celej 

situácie, pretože násilník zistí, že jeho správanie má minimálne či žiadne sociálne dôsledky, 

a tak sa naučí používať násilie ako prijateľný prostriedok kontroly a donucovania.  

 

                                                           
8 Medzi základné znaky násilia páchaného na ženách patria:  
Násilie prebieha v súkromí medzi blízkymi osobami; 
Má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje; 
Má stupňujúci charakter; 
Má rozmanité formy a podoby; 
Osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať; 
Násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované;  
Osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku „ v zajatí“; 
Násilie prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy.  
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Fáza uzmierenia (medových týždňov) – násilník si uvedomuje, že obeť by mohla chcieť 

vzťah s ním ukončiť, ale nechce nad ňou stratiť moc a kontrolu, nechce o ňu prísť, preto 

mení stratégiu správania, ospravedlňuje sa, sľubuje, že sa nič podobné už nebude opakovať, 

ubezpečuje, že sa zmení. V tejto fáze preto dáva najavo lásku, ľútosť, smútok, resp. to 

aspoň predstiera.  

 

Fáza pokoja – niekedy je považovaná za súčasť fázy uzmierenia. Je charakterizovaná 

relatívnym pokojom, žiadne výrazné incidenty násilia sa vo vzťahu nevyskytujú. Násilná 

osoba môže splniť niektorý zo svojich sľubov a obeť dúfa, že násilie prestane. Celý cyklus sa 

opakuje obvykle tak dlho, pokiaľ nie je nejakým spôsobom prerušený. Môže mať nespočetne 

veľa opakovaní a môže trvať rôzne dlho – hodiny, týždne, roky, desiatky rokov.   

 

 

1.1 Násilie páchané na ženách ako predmet vedeckého výskumu  

 

Keďže problematiku násilia páchaného na ženách sa v podstate až do 70. rokov 20. storočia 

vo svete výskumne ignoroval a štatistiky nedokázali zachytiť výskyt tejto „neviditeľnej“ formy 

násilia, dlhodobo o ňom chýbali dôveryhodné údaje. Jedinými dostupnými prameňmi údajov 

boli náhodné prieskumy, ktoré spravidla predstavovali momentky z jedného miesta 

a v jednom čase. Keďže sa zakladali na rozdielnych definíciách a spôsoboch merania, nedali 

sa používať na porovnávanie medzi časovými obdobiami a krajinami. Serióznym objektom 

výskumu sa násilie páchané na ženách stalo v posledných 25. - 30. rokoch. Výskumy 

takéhoto rozsahu sa začali realizovať najprv v západnej Európe, severnej Amerike, Austrálii 

a Novom Zélande. Len v ostatnom období sa objavujú výskumy reprezentatívneho 

charakteru v rozvojových, či tzv. transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy 

(Rác, 2010). Medzi základné typy a orientácie výskumov realizovaných v zahraničí od 70. 

rokov 20. storočia patria:  

 

o Medzinárodné komparatívne výskumy – medzinárodný demografický a zdravotnícky 

prieskum doplnený o násilie, výskum násilia páchaného na manželkách, resp. týranie 

žien ich intímnymi partnermi (35 prieskumov rôzneho typu a z rôznych krajín), 

prieskum znásilnení medzi vysokoškoláčkami, ktorý sa podobne realizoval vo 

viacerých krajinách.  

 

o Všeobecnejšie celonárodné prieskumy na reprezentatívnej vzorke – národný 

prieskum viktimizácie či kriminality, všeobecný sociálny prieskum, epidemiologický 

prieskum sexuálneho násilia.  

 

o Špeciálne zamerané výskumy – prieskumy ošetrených žien v nemocniciach, 

prieskum sexuálnych skúseností mladých žien, skúmanie páchateľov násilných 

trestných činov, výskum súvislosti násilia a alkoholizmu, násilia a nízkeho príjmu, 

násilia a výskytu násilia v pôvodnej rodine, týrania a zdravotného stavu, týrania 

a psychických dysfunkcií, týrania a samovrážd, týrania a vrážd a pod (Bútorová a kol. 

2005).  

Uvádzame niekoľko príkladov výskumných aktivít na Slovensku z 90. rokov 20. storočia 

(Bútorová a kol., 2005, s. 16): 

1. prieskum Demokratickej únie žien Slovenska - „analýza intolerancie voči ženám“ 

(1994); 



11 
 

2. anketa Medzinárodného Strediska pre Štúdium Rodiny - „rodina 1995“ (1995); 

3. prieskum Ministerstva Školstva SR - „ženy o sebe“ (1997); 

4. prieskum Ministerstva Školstva SR - „týranie detí ako spoločenský problém“ (1998); 

5. prieskum Pro Familie a Centier poradensko - psychologických služieb - „bité ženy na 

Slovensku“ (1997); 

6. prieskum Medzinárodnej organizácie pre migráciu - „obchodovanie so ženami v SR“ 

(2000). 

 

Neskôr sa v rámci širších prieskumov verejnej mienky začali objavovať izolované otázky 

o postojoch obyvateľstva k „násiliu páchanému na ženách“ a skúsenostiach s ním. Príkladom 

sú pravidelné empirické sociologické výskumy Inštitútu pre verejné otázky z rokov 1995, 

2000, 2002 a prieskum skupiny mimovládnych organizácií v roku 2001 v rámci kampane 

„piata žena“. Prvý reprezentatívny výskum postojov žien a obyvateľov SR k násiliu a ich 

skúseností s ním sa uskutočnil koncom roku 2002. Slovensko bolo jednou z posledných 

krajín, kde sa takýto výskum realizoval, aj to nie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

Výskum pozostával z dvoch samostatných častí: reprezentatívneho výskumu dospelej 

populácie SR a reprezentatívneho výskumu dospelých žien SR vo veku 18-65 rokov 

(Bodnárová - Filadelfiová, 2003).   

 

Ostatný reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách 

na Slovensku realizovala Európska agentúra pre ľudské práva v roku 2012. Nakoľko však 

výskum z roku 2008 (výskumný súbor pozostával z 827 dospelých žien SR vo veku 18 - 65 

rokov) ponúka zatiaľ najhlbšiu zverejnenú analýzu výsledkov, uvádzame závery práve tohto 

výskumu:  

 

1. Na Slovensku zažíva násilie každá piata žena, ktorá má v súčasnosti partnera, 

presnejšie 21,2% dospelých žien v SR vo veku 18 -64 rokov, ktoré mali v čase 

výskumu partnera, zažili z jeho strany násilie (v prípade 6% išlo o vyhranené násilie, 

t.j. často opakované fyzické a sexuálne násilie a takmer trvalo prítomné psychické, 

sociálne, či ekonomické násilie). 

2. Výskyt násilného správania od bývalých partnerov je ešte vyšší. Z dospelých žien, 

ktoré mali bývalého partnera, zažilo z jeho strany násilné správanie 27,9% (z toho 

12,2%  žien zažilo vyhranené násilie). 

3. Nijaký druh, či forma násilia páchaného na ženách v intímnom partnerskom vzťahu 

nie je na Slovensku úplne neznáma. Vyskytli sa všetky jeho známe typy - od 

fyzického a sexuálneho, cez psychické a sociálne, až po ekonomické (fyzické násilie 

zažilo od súčasného partnera 15% žien a od bývalého partnera takmer 40% žien; so 

sexuálnym násilím má od súčasného partnera skúsenosť 9% žien a od bývalého 

partnera viac ako 25% žien).  

4. Ženy na Slovensku sú málokedy vystavené iba jednej forme „partnerského“ násilia. 

Fyzickému násiliu veľmi často predchádza alebo ho sprevádza psychické alebo 

sociálne násilie, sexuálne násilie sa veľmi často viaže s rôznymi formami 

psychického alebo sociálneho násilia, ekonomické násilie je previazané s psychickým 

a pod. 

5. Vzťahy, v ktorých sa násilie na ženách vyskytuje, nie sú náhodné. Spravidla ide 

o manželský vzťah (u násilného vzťahu 76% žien vydatých prvýkrát, u vyhraneného 

násilného vzťahu takmer 80% žien vydatých prvýkrát) a dlhodobý vzťah (v priemere 

vyše 20 rokov trvania).  
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6. Svedkami násilia bývajú často deti. Takmer 70% žien, ktoré zažívajú násilie od svojho 

súčasného partnera, býva v domácnosti s dieťaťom, resp. deťmi.  

7. Násilie v intímnych vzťahoch zažívajú ženy všetkých skupín a zároveň so zvýšeným 

výskytom v konkrétnej skupine. Násilie sa vyskytuje u žien každého veku, viac však 

u žien v strednom veku (45-60 rokov); násilie postihuje ženy každého vzdelania, 

najviac však so základným vzdelaním a vzdelaním na strednom odbornom učilišti; 

v násilných vzťahoch žijú ekonomicky aktívne aj neaktívne ženy, z ekonomicky 

aktívnych však najviac manuálne pracovníčky a odborné pracovníčky, z ekonomicky 

neaktívnych žien najviac starobné dôchodkyne; podľa veľkosti sídla ide najmä o ženy 

z obcí do 2000 obyvateľov.  

8. Na násilných vzťahoch participujú všetky skupiny mužov, s dôrazom na zvýšený 

výskyt v konkrétnych kategóriách. Násilia sa dopúšťajú v intímnych vzťahoch všetky 

vekové kategórie mužov, viac však starší muži (45 rokov a viac), násilníci sú v každej 

vzdelanostnej kategórii, vo zvýšenej miere však násilie páchajú muži so základným 

vzdelaním a vyučení bez maturity; zastúpené sú všetky skupiny ekonomicky 

aktívnych mužov, častejšie však manuálni pracovníci a muži mimo pracovný trh, resp. 

nezamestnaní.  

9. Násilie si žiada rôznorodé formy pomoci. Mnoho žien týraných partnerom muselo 

utiecť z domu (viac ako polovica pri násilnom správaní bývalého partnera a takmer 

polovica súčasného partnera), byť ošetrených lekárom (37% a 31%), privolať políciu 

(vyše 57% a 35%); potrebovali pomoc psychologickú či psychiatrickú, obecného či 

mestského úradu, krízových centier a liniek, súdov či právnikov, ženy skúšajú viacero 

riešení - k rozvodu, rozchodu nepristupujú hneď (priemerná doba trvania násilného 

vzťahu bola až 13,7 roka).  

10. Pribúda žien hľadajúcich riešenie násilnej situácie. V porovnaní posledných rokov sa 

znížil podiel žien, ktoré násilnú situáciu nejako neriešia alebo nevidia dôvod ju riešiť. 

Možno sa domnievať, že realizované kampane posilnili odhodlanie aj možnosti žien, 

aby násilie zo strany partnera riešili. Ženy, ktoré nevidia dôvod na riešenie násilia, 

boli výrazne častejšie vyššieho veku, maďarskej či inej národnosti, hlboko veriace, 

z menších miest a nižšieho vzdelania (v týchto prostrediach by sa žiadalo posilniť 

informovanosť o násilí a ľudských právach).  

11. Nie vždy sú ženy s poskytnutou pomocou spokojné. Nie všetky ženy dostali pri 

riešení partnerského násilia od jednotlivých inštitúcií pomoc, s ktorou by boli 

spokojné. Svoj prístup či postup zaoberania sa prípadom by podľa odpovedí žien so 

skúsenosťou s násilím mala zlepšiť predovšetkým polícia, sociálne odbory na 

úradoch a súdy, či právne zastupovanie. Hlasy spokojných aj nespokojných žien sa 

ale objavili pri každej inštitúcii - možno predpokladať, že existujú veľké regionálne 

rozdiely v úrovni pomoci, ale aj rozdiely v miere citlivosti konkrétnych reprezentantov 

či reprezentantiek daných inštitúcií.   

12. Násilie bráni ženám v ich plnej participácii na živote spoločnosti. Údaje 

z reprezentatívneho výskumu ukázali, že čím je násilie intenzívnejšie, tým viac 

zdravotných problémov ženám prináša, tým horšie hodnotia svoj zdravotný stav, tým 

sú nespokojnejšie so svojim rodinným životom.  

13. Zaznela silná podpora aktivitám na potieranie násilia. Všetky skupiny žien 

jednoznačne podporujú aktivity zamerané na prevenciu násilia alebo rýchlu nápravu 

a pomoc pri aktuálnom násilí (posilnenie legislatívy, rozvoj služieb rôzneho druhu 

i zvyšovanie povedomia spoločnosti o násilí a jeho nulovú toleranciu).  
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14. Je potrebné mať na zreteli aj iné národnosti žijúce v SR. Mierne zvýšenie výskytu inej 

ako slovenskej národnosti v rámci vyhraneného násilia naznačuje, že je potrebné 

informácie (o ľudských právach, násilí a možnostiach pomoci) šíriť tiež v iných 

jazykových mutáciách, aby sa jednoducho nestalo, že sa do niektorých jazykovo 

špecifických prostredí nedostanú (Bodnárová a kol., 2008, s. 10-11).      

 

1.2 Rodové stereotypy a rodová nerovnosť podporujúce násilie na ženách  

 

Táto podkapitola vychádza z troch základných téz rodovo citlivého prístupu k násiliu 

páchanému na ženách ako ich uvádza Mesochoritisová (2011): 

 

1. násilie je rodovo podmienený štrukturálny fenomén, ktorý súvisí s nerovnováhou 

moci medzi ženami a mužmi a z toho vyplývajúcou možnosťou zneužitia moci a to 

na úrovni verejnej aj súkromnej sféry, 

2. nerovnováha moci vychádza z rodovej štruktúry spoločnosti (patriarchálna) a je 

podmienená preto spoločensky, 

3. živnou pôdou pre takúto štruktúru spoločnosti sú rodové stereotypy.  

 

Pre vyššie uvedené skutočnosti si v nasledujúcej časti priblížime problematiku rodových 

stereotypov a rodovej nerovnosti. 

 

Rodové stereotypy  

„Pojem stereotyp pochádza z latinského „stereotypia“ – opakovanie toho istého, je 

kategoriálnym zovšeobecnením, pri ktorom nevieme skutočne zistiť, o čo sa opiera. 

Stereotypom chýba opora vo faktoch. Funkciou stereotypu je, že má ospravedlniť a 

obhajovať nejaké správanie alebo postoj. Stereotyp je fixná idea a nástroj na nejaké triedenie 

a výber. Stereotyp je negatívny, ak napomáha triediť a vyberať len negatívne konotácie, 

pričom následne tento negatívny výber alebo antipatiu obhajuje. Stereotyp z týchto dôvodov 

nie je predsudok, ale nástroj racionalizácie údajne stálych hodnôt, myslenia a konania.“ 

(NSRR, 2009, s. 4) Ako prvý použil termín stereotyp Walter Lippmann v roku 1922, dodnes 

sa na jeho poňatie odkazuje. Lippmann považoval stereotypy za vopred dané obrazy sveta, 

jeho vnímania a hodnotenia. Podľa Lippmanna môžeme stereotypy považovať za 

zjednodušené, štandardizované obrazy spoločenskej skúsenosti vo vedomí ľudí, a podľa 

jeho názoru verejná mienka je vlastne totalita stereotypov. Vymedzil štyri charakteristiky 

stereotypov: stereotypy sú podľa neho jednoduché, sprostredkované, chybné a odolné voči 

zmene (Lippmann, 1922 In Hradiská 2009).  

Rodové stereotypy môžeme považovať za spoločensko-kultúrne očakávania voči ženám 

a mužom, s ktorými sa stretávame každý deň. Na tieto očakávania môžeme naraziť vo 

všetkých oblastiach nášho života, ako napríklad v rodine, v práci, v škole, ale aj na uliciach. 

Tvoria neformálnu štruktúru moci. Neformálnu štruktúru moci vysvetľuje Kiczková (2011, s. 

123) nasledovne: „v modernej spoločnosti má neformálna štruktúra moci dva zásadné 

aspekty: 1. rozdelenie spoločnosti na verejnú a súkromnú sféru súvisí s oddelením 

mužského a ženského sveta; 2. existuje primárnosť mužských noriem vo svete, ktorý je 

spoločný mužom aj ženám.“  

Rodové stereotypy môžeme chápať ako normy, ktoré určujú správne a nesprávne vlastnosti, 

správanie a konanie mužov a žien. Určujú rolu žien a mužov vo svete. Takto vznikajú rodové 

nerovnosti, pretože za správneho muža sa považuje silný a mocný, a za správnu ženu 

podriadená a slabšia (Kiczková, 2011). „Rodové stereotypy sú zjednodušené, nerealistické 
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obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“, idealizované a očakávané vzory, ktoré nás sprevádzajú vo 

všetkých oblastiach života“ (Kiczková, 2011, s. 125).  

Rodové stereotypy ukazujú na to, že mužské a ženské roly sú stanovené a kontrolované. 

Ženy a muži nemôžu rozhodovať o tom čo je ženské a mužské. Je to už stanovené 

spoločnosťou. Keď sa nesprávajú podľa týchto noriem a vzorcov správania, keď sa vymykajú 

stereotypom, tak sú spoločnosťou „odsúdené“. 

Patriarchálna spoločnosť vytvorila nadriadený model maskulinity tzv. hegemoniálnu 

maskulinitu. Hegemonialná maskulinita určuje v každej kultúre, aký by mal byť správny muž. 

V našej spoločnosti s tým súvisia vlastnosti ako dominancia, možnosť určovať pravidlá 

a limity, ovládať a mať moc s čím súvisí potom aj jej zneužívanie. Násilie páchané na ženách 

sa tak stáva prostriedkom, ktorým patriarchálna kultúra zachováva moc nad ženami 

(Mesochoritisová, 2011). 

Rodové stereotypy sú prostriedkom, ktorý vytvára aj udržuje obraz hegemoniálnej 

maskulinity. Tým, že spoločnosť spája mužskosť s dominanciou a silou a ženskosť 

s podriadenosťou a slabosťou, vytvára sa „pôda“ pre násilie na ženách. Tieto typické „kvality“ 

mužskosti a ženskosti si ľudia osvojujú už v priebehu svojej socializácie. Chlapci vyrastajú 

v tom, že musia byť silní. Vyrastajú obklopení s mnohými inými predsudkami a mýtami, ktoré 

ich ovplyvňujú pri formovaní ich rodovej identity, Mesochoritisová (2011, s. 439) preto 

upozorňuje na fakt, že „je logické, že chlapci vyrastajúci podľa týchto princípov budú 

s dešpektom pristupovať k „slabšiemu“ pohlaviu, jedného dňa sa stanú dospelými a budú 

vystupovať ako dominantní alebo dokonca násilní muži voči mladým ženám...“ 

 

Systém rodu a rodová rovnosť  

Každá spoločnosť má vlastný systém pohlavia/rodu, ktorý rod organizuje. Pozorovania z 

rôznych kultúr naznačujú, že to, čo sa chápe ako typicky mužské či ženské, nie je naprieč 

rozličnými kultúrami a spoločnosťami identické. „Tieto predpisy sú zakotvené v 

spoločenských inštitúciách, ako je hospodárstvo, trh práce, politický systém, vzdelávanie, 

usporiadanie rodiny. Inštitucionalizované vzorce rodovej diferenciácie sú niekedy súhrnne 

označované ako systém pohlavia/rodu (sex/gender systém) alebo rodový systém...“ 

(Farkašová, Kiczková, Szapuová, 2004, s. 221) .  

Svoj systém rodu si kontroluje každá spoločnosť. Takto vznikli odlišné normy, očakávania a 

rodové stereotypy. Systém rodu môžeme chápať ako „organizačný princíp a kontrolný 

mechanizmus individuálneho a kolektívneho správania“ (Farkašová, Kiczková, Szapuová, 

2004, s. 221).  

Každú spoločnosť riadia okrem systému rodu aj moc a mocenské vzťahy. Moc prechádza 

našou históriu, sociálnym aspektom života a hlavne politickým aspektom spoločnosti. 

Odlišné postavenie žien a mužov v štruktúre spoločnosti definuje aj ich vzťahy v rôznych 

kontextoch. Problematika moci a mocenských vzťahov posunula definíciu rodu, ktorá sa 

preto začala chápať ako vzťahová kategória. Výstižne to vyjadrila Scott (2006, s. 57): 

„Jadrom mojej definície je integrálne prepojenie dvoch téz: 1. rod je konštitutívnou súčasťou 

sociálnych vzťahov, ktoré sa zakladajú na uvedomovaných rozdieloch medzi pohlaviami, 2. 

rod je primárnym spôsobom označovania mocenských vzťahov. Zmeny v organizácií 

sociálnych vzťahov vždy korešpondujú so zmenami v reprezentácií moci, no zmena nemusí 

mať to isté smerovanie.“ Svoju teóriu o rode rozvíja nasledovne: „...Rod je primárnou 

oblasťou, v rámci ktorej či prostredníctvom ktorej sa artikuluje moc. Rod nie je oblasťou 

jedinou, no zrejme to bol pretrvávajúci a neustále navracajúci spôsob, ako umožniť 

označovanie moci...“ (Scott, 2006, s. 59)  
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Moc je kľúčovým faktorom v našej spoločnosti. Disponovať mocou znamená schopnosť 

vnucovať druhým vlastnú vôľu. Obvykle sú najmocnejší v spoločnosti tí, ktorí majú pod 

kontrolou najväčšiu časť spoločenských prostriedkov, ako peniaze a majetok. V hierarchicky 

štruktúrovanej spoločnosti býva nerovnosť v rozdelení týchto prostriedkov závislá aj od rodu 

(Renzetti, Curran, 2005).   

V našej spoločnosti naďalej pretrváva istá nerovnováha moci medzi ženami a mužmi, čo 

práve prispieva k vzniku a pretrvávaniu násilia páchaného na ženách. Podstatu vplyvu 

nerovnováhy moci dobre vystihuje Mesochoritisová (2011, s. 441) , ktorá tvrdí, že „ na to, 

aby dochádzalo k násiliu, musí dôjsť k nerovnováhe moci. Veľmi ťažko by sme totiž ubližovali 

niekomu, kto je rovnako silný ako my (pričom nemáme na mysli len fyzickú silu, ekonomickú 

prevahu, ale aj napr. statusovú, symbolickú rovinu), je na rovnakej pozícii a disponuje 

rovnakými prostriedkami a možnosťami... Násilie páchané na ženách totiž nie je nič iné ako 

zneužitie moci silnejšieho...“ 

 

Pre upresnenie pojmu rodovej rovnosti uvádzame definíciu, ktorú môžeme nájsť v Glosári 

rodovej terminológie, ktorý rodovú rovnosť definuje ako „spravodlivé zaobchádzanie so 

ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, 

ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Všetky 

ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez 

obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sa 

uznávajú, hodnotia, berú do úvahy a podporujú rovnako. Naplnením zásady rovnakého 

zaobchádzania je nielen formálne rovnaké zaobchádzanie, ale aj také, ktoré je svojím 

obsahom rozdielne, ale v konečnom dôsledku je naplnením zásady rovnakého 

zaobchádzania.“ (Glosár rodovej terminológie, 2006).   

 

Z uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, že pri problematike násilia páchaného na 

ženách nemôžeme ignorovať dimenziu rodovej rovnosti a mocenskú dimenziu. Oba faktory 

sú značnou príčinou aktu násilia. Ak teda chápeme rodovú nerovnosť ako príčinu násilia 

páchaného na ženách, spôsob riešenia by mal spočívať v odstránení tejto nerovnosti na 

rôznych úrovniach. Cieľom by mala byť redukcia moci mužov nad ženami inštitucionálne aj 

individuálne. Zmenou postojov v spoločnosti smerom k akceptácii rovnosti žien a mužov vo 

všetkých oblastiach by sme tak mohli prispieť k efektívnej eliminácii násilia páchaného na 

ženách (Mesochoritisová, 2011).    

 

 

1.3 Osobnosť páchateľov násilia na ženách v intímnych vzťahoch  

 

Doposiaľ neexistuje empiricky zistená typológia násilníkov, nakoľko všetky doposiaľ 

realizované výskumy na páchateľoch násilia na ženách boli realizované na pomerne malých 

vzorkách respondentov, resp. boli tieto výskumy realizované v minulosti a nie sú už aktuálne. 

Je veľmi zložité realizovať potrebné empirické výskumy na celej populácii domácich 

násilníkov. Základné poznatky ktoré doposiaľ máme, pochádzajú prevažne 

z kriminologických výskumov, z informácií získaných od obetí, z psychologických výskumov 

a v poslednej dobe už aj od pracovníkov pracujúcich v poradniach zameraných na 

páchateľov domáceho násilia (Čírtková, 2008).  

Násilník považuje násilie za vhodný a správny spôsob riešenia konfliktov v partnerstve. 

Svoje násilné správanie bagatelizuje, ospravedlňuje, popiera a často preň nachádza mnohé 

zdôvodnenia (hovorí, že za to môže alkohol, provokácia partnerky, stres, neutešené detstvo 
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a pod). Pre násilníka bývajú typické vlastnosti ako neschopnosť vyjadrovať svoje city, 

udržiavanie povrchných vzťahov, nízke sebavedomie, jasná predstava o deľbe rolí medzi 

mužom a ženou, snaha neustále kontrolovať, vychovávať a obmedzovať svoju partnerku 

(Kmecová, 2012). Násilníci sa vyznačujú typickými povahovými črtami, ako sú napríklad 

nervová labilita, alebo sklony k výbušnému a agresívnemu reagovaniu, pričom však toto 

správanie. býva často zosilnené účinkom alkoholu. Prevláda však názor, že primárnu úlohu 

násilného správania zohrávajú povahové črty a alkohol je iba druhotný činiteľ (Vágnerová, 

2004). George a kol. (2006) vo svojej výskumnej práci potvrdzujú, že mnohé štúdie pripisujú 

násilie na ženách vzorcom správania naučených v detstve a alkoholu. Podľa nich sú isté 

nezrovnalosti v etiológii domáceho násilia, čím potvrdili aj možnosti iných faktorov 

zapríčiňujúcich vznik násilia na ženách. Na vzorke 71 páchateľov vykonali klinické štúdie, 

ktoré vykazujú u páchateľov charakteristický súbor správania a psychiatrických diagnóz. 

Väčšina páchateľov mala malý vhľad do ich správania, nepriznali si, že majú problém a často 

za násilie obviňovali iných. Páchatelia vykazovali afektívnu nestabilitu, typickú rýchlymi 

zmenami nálad.  

Terciárna prevencia formou pôsobenia na zmenu správania násilníka sa v oblasti násilia 

v intímnych partnerských vzťahoch rozvíjala najmenej. I napriek tomu v nej vieme 

identifikovať štyri hlavné prístupové prúdy ako uvádza Foltysová (2010): 

 Feministický prístup, ktorý je orientovaný na vzdelávanie násilných osôb – EMERGE; 

 Kognitívno-behaviorálne terapie násilných osôb – Duluthský model; 

 Psychoterapeutické prístupy zamerané na pomoc jedincom s jeho biologickými 

sociálnymi a psychosomatickými podmienenými deficitmi; 

 Rodinná terapia.  

 

 

Typológia páchateľov násilia na ženách 

Špatenková rozdelila mužov, ktorí sa najčastejšie dopúšťajú násilia do ôsmich kategórií:  

 muži, ktorí vyrástli v násilných domácnostiach – títo boli pravdepodobne sami 

obeťami, svedkami násilia,  

 muži, ktorí sú silne majetnícki a žiarliví – ktorí môžu reagovať agresívne, ak ich 

partnerke iný muž môže venovať viac pozornosti,  

 muži vyznávajúci „tradičné“ hodnoty a rozdelenie genderových rolí – sú to muži, ktorí 

si myslia, že majú právo byť nad ženou nadradení. Násilie je pre nich súčasťou 

mužskej roli,  

 muži, ktorí majú násilnícke sklony – akceptujú násilie ako prijateľný spôsob riešenia 

problémov. Sú to muži, ktorí často ubližujú zvieratám, sú zaujatí zbraňami, venujú sa 

streľbe alebo bojovým športom, 

 muži vykazujúci problematické sexuálne správanie – sex vnímajú ako akt moci, 

v priebehu ktorého si budujú a posilňujú dominanciu a nadradenosť. Môžu preferovať 

perverzné sexuálne praktiky,  

 muži, ktorí majú „dvojitú tvár“ – na jednej strane oddaní a starostliví, na druhej strane 

agresívni a vulgárni. Táto osoba so sebou nesie i riziko, že ohrozeným osobám nik 

neverí, pretože násilník pred iným vystupuje ako láskavý a dobrý,  

 muži, ktorí sa správajú ako malé deti – bývajú pasívni, závislí, túžia po neustálej 

starostlivosti. Hnev na seba často transformujú do fyzického útoku na svojich 

blízkych.  
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 muži, ktorí nie sú schopní prevziať zodpovednosť – zo svojich činov obviňujú 

druhých. Títo muži veria, že pre nich zákon neplatí a myslia si, že nemôžu byť 

potrestaní (Ševčík a kol., 2011).  

 

 

Osobnosť a charakter páchateľa  

Osobnosť a charakter páchateľa môže z časti objasniť jeho správanie. Výskumy ukazujú, že 

mnoho z nich má zväčša tieto vlastnosti: nízke sebavedomie, pocit neschopnosti 

a nedocenenia, vieru v tradičné rozdelenie rolí muž – žena, sklon viniť zo svojich činov iných, 

žiarlivosť, neschopnosť vyrovnať sa so stresovou situáciou a nepripravenosť niesť dôsledky 

za svoje činy (Janková, 2008).  

Mátel vo svojom výskume identifikoval osem kategórií charakteristík, ktoré negatívne 

ovplyvňovali správanie člena domácnosti smerom k agresii. „Dve charakteristiky svojim 

výskytom značne prevyšovali ostatné. Boli nimi alkoholizmus (34,6 %) a nezamestnanosť 

(17,3 %). Z ostatných závislostí a sociálno-patologických javov boli identifikované 

gamblerstvo (3,8 %), závislosť od drog (2,2 %) a kriminalita (3,8 %). Podiel psychiatricky 

liečených partnerov tvoril súbor 3 % a žiarlivostný motív udávalo 2,2 %. V jednom prípade 

bol násilníkom manžel profesionálny vojak, ktorý ženu ohrozoval pod vplyvom alkoholu 

legálne držanou zbraňou“ (Mátel, 2009, s. 164). Netík v rokoch 2004 až 2006 realizoval 

výskumy, z ktorých charakteristiku páchateľov popísal nasledovne: „osobnosť možno popísať 

ako anomálnu až psychopatickú, s črtami impulzivity, porúch sebaregulácie, rigidity, 

sebaneistoty, s nedostatočným zmyslom pre realitu, ale celkom dobrou sociálnou 

kompetenciou, s črtami labilnej až impulzívnej afektivity, ktorá nie je dostatočne zvládaná 

rozumom a zníženou odolnosťou voči záťaži. U polovici súboru bola konštatovaná plochá 

afektivita, znížená schopnosť súcitu a vcítenia“ (Netík, 2008, s. 92). 

 

Príčiny partnerského násilia v intímnych vzťahoch sú len čiastočne jasné a sú v dnešnej 

dobe častou témou odborných diskusií. Podľa Jewkesa (2002 In Rothman, 2003) existujú 

dve teórie v etiologickom výskume, ktoré ovplyvňujú partnera. Ide o teóriu sociálneho učenia 

a druhou je myšlienka, že násilie môže byť prenášané z jednej generácie na druhú. Podľa 

feministickej teórie je dominancia príčinou, ktorá ovplyvňuje medziľudské vzťahy. Niektorí 

autori sa prikláňajú k teórii, že dôsledkom intímneho násilia je práve stres. Pre výskumných 

pracovníkov je oveľa jednoduchšie identifikovať faktory spojené s výskytom intímneho 

partnerského násilia, ako hľadať jeho príčiny (Rothman, 2003).  

Celkovo možno o páchateľoch násilia konštatovať, že analýza násilných vzťahov podľa 

rôznych sociálno-demografických charakteristík potvrdila „všeobecnosť“ výskytu násilia 

páchaného na ženách intímnym partnerom v SR. Medzi páchateľmi násilia na partnerkách 

sa objavovali muži rôzneho veku, vzdelania i s rôznym ekonomickým postavením. Zvýšený 

výskyt násilného správania zaznamenali muži vyššieho veku, nižšieho vzdelania a vylúčení z 

trhu práce alebo s nižším pracovným statusom (Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, 2008). 

Brehátová (2011) tvrdí, že manipulátori sa správajú tak, že v rámci vzťahu ich možno veľmi 

zavčasu odhaliť. Upozorňuje však, že je možný výskyt niektorých týchto znakov aj u osôb, 

ktoré nie sú manipulátormi. Nebezpečné však je, keď sa viaceré znaky vyskytujú spoločne: 

1. Manipulátor hovorí o svojich bývalých partnerkách. Brehátová upozorňuje, že treba 

byť opatrný pri osobách, ktoré hovoria o bývalých partnerkách neúctivo, ponižujúco, 

blahosklonne, alebo sami seba stavajú do postoja obete psychického násilia. Taktiež 
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upozorňuje, ak partner hovorí, v čom sa aktuálna partnerka nepodobá na bývalú, že 

je prvou osobou, ktorá sa voči nemu správa slušne a ostatní ho nevedia pochopiť.  

2. K partnerke sa správa neúctivo. „Nedostatok úcty je základom psychického násilia“ 

(Brehátová, 2011, s. 156). Manipulátor môže mať tendenciu ponižovať, vysmievať sa 

partnerkiným názorom, zahanbuje partnerku v prítomnosti iných osôb. Manipulátor 

môže byť ostrý a sarkastický.  

3. Preukazuje služby, o ktoré partnerka nemá záujem, prípadne ak prejavuje 

veľkorysosť, z ktorej nemá dobrý pocit. Pri tejto stratégii sa snaží konať tak, aby sa 

partnerka cítila zaviazaná. Ak mu partnerka začne vyčítať, že sa k nej správa 

neprijateľným spôsobom, využije túto „zaviazanosť“.  

4. Partner chce všetko kontrolovať. Spočiatku sa to partnerke môže javiť ako príjemné 

a pohodlné, ak sa partner o všetko stará. Začína to drobnými poznámkami 

o obliekaní, negatívnymi komentármi na adresu rodiny, vyžaduje si viac spoločne 

stráveného času, môže začať vyžadovať zmenu práce, nepáči sa mu, ak nemá 

partnerka rovnaké názory ako on.  

5. Žiarlivosť je jedným z najpresvedčivejších znakov, ktoré predchádzajú a prevádzajú 

psychické násilie. Manipulátor svoju majetnícku povahu považuje za prejav lásky. 

Manipulátor partnerku často kontroluje, telefonuje niekoľkokrát denne, aby vedel čo 

jeho partnerka robí. Partnerka sa po čase cíti zadúšaná neustálou ostražitosťou 

a dozorom.  

6. Nikdy nič nie je jeho vina. Väčšinou si vždy nájde spôsob, ako zodpovednosť preniesť 

na niekoho iného. Partnerku začne robiť zodpovednou za jeho problémy, má sklon 

dávať sľuby, ktoré nedodrží a nachádza si mnoho výhovoriek prečo klamal.  

7. Je egocentrický. Počas prvých mesiacov, v niektorých prípadoch až rokov nemusí 

partnerka zbadať, že je veľmi sústredený na seba.  

8. Konzumuje alkohol a užíva drogy. Veľmi nebezpečné je, ak začne manipulátor 

nabádať aj partnerku na požívanie týchto látok.  

9. Ďalším znakom je, ak je v sexuálnom vzťahu nástojčivý. Skutočnosť, že nerešpektuje 

partnerkine priania v tejto oblasti, je nesporným znakom nedostatočnej úcty, čo 

následne vedie k násiliu.  

10. Manipulátor sa chce prirýchlo zaväzovať. Môže to byť signálom toho, že si chce 

z partnerky urobiť „svoju vec“.  

11. Partnerku sa snaží zastrašiť, najmä v prípadoch keď sa hnevá. Zastrašovanie, aj keď 

sa zdá neúmyselné, ohlasuje psychické a verbálne násilie. Brehátová predpokladá, 

že ďalším krokom môže byť násilie fyzické.  

12. Meria dvojakým metrom. Treba byť opatrný pri osobe, ktorá nevzťahuje na seba to, 

čo očakáva od iných. Dvojaké štandardy sú veľmi dôležitým aspektom v živote 

manipulátora.  

13. Znakom manipulátora je aj negatívny postoj voči ženám. Je možné, že na začiatku 

vzťahu môže opakovať, že partnerka je iná ako ostatné ženy. Stereotyp názoru muža 

na ženy a na ich úlohu v spoločnosti môže viesť k násiliu.  

14. Ak zmení správanie voči partnerke, v prítomnosti iných osôb, je to ďalším typickým 

znakom manipulátora. Manipulátor považuje za vec svojej cti správať sa k partnerke 

veľmi úctivo v prítomnosti iných osôb, jeho násilné správanie prejavuje, keď sa ocitnú 

sami tvárou v tvár.  

15. Veľmi nebezpečným a posledným znakom manipulátora je, ak je priťahovaný 

zraniteľnosťou svojej partnerky. Môže byť, že si vyberajú mladších partnerov, ktorí na 

nich obdivne hľadia a dovolia im prevziať kontrolu nad všetkým. Iných zase priťahujú 
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osoby, ktoré majú za sebou mimoriadne ťažké skúsenosti, pretože sa manipulátor pri 

nich zastáva úlohu zástancu. Nebezpeční sú preto muži, ktorým sa páči nerovné 

rozdelenie moci v rámci dvojice (Brehátová, 2011).  

 

Banský, Heretik (2011, s. 9-10) vo svojej štúdii uvádzajú dva signifikantné typy páchateľov 

násilia na ženách. Prvý prípad prezentuje osobnosť s nižšou frustračnou toleranciou, 

charakteristickou impulzivitou v myslení aj v správaní, s tendenciou k preexponovaným 

reakciám na stresor – proces mediácie medzi stimulom a manifestáciou agresívnych 

tendencií je poznačený prevažne neúčinnou emočnou kontrolou. Druhý prípad prezentuje 

osobnosť negativisticky nastavenú, hyperkontrolujúcu sa v emočných prejavoch – proces 

mediácie medzi stimulom a správaním je poznačený najmä zvýšeným zaujatím ochranou 

vlastnej integrity.  
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2 POSTAVENIE RÓMSKEJ ŽENY V RODINE, KOMUNITE  

 

Rómske etnikum je dnes vnútorne diferencované viac ako v minulom politickom režime, a to 

rovnako kultúrne, vzdelanostne, sociálne a čiastočne aj subetnicky. Etnická diferenciácia 

(slovenskí Rómovia žijúci na východe krajiny, maďarskí Rómovia žijúci na juhu a olašskí 

Rómovia) však u slovenských Rómov nie je taká výrazná ako v iných krajinách, čo spôsobil 

pravdepodobne ich dlhodobý usadlý spôsob života. Usadlí Rómovia žijú rozptýlene 

v mestách a obciach, alebo sa sústreďujú vo štvrtiach, uliciach miest a obcí, ale aj 

v oddelených sídlach na okraji obcí, či úplne segregovane v osadách. Ako uvádza autor 

Kozubík (2013, s. 35)9 „romantická predstava kočujúcich Rómov, sediacich na nádherných 

čiernych koňoch v pestrofarebných šatách, veštiacich ženách s deťmi v zajdách je preč“. 

Stratila sa nenávratne v päťdesiatich rokoch minulého storočia (Zákon o trvalom usídlení 

kočujúcich osôb č. 74/1958). Napriek tomu uvedené ilúzie pretrvávajú, avšak, rómske 

spoločenstvo je značne heterogénne. Rosinský (2006) rozlišuje tri delenia skupín Rómov:  

 Delenie vnútorné, rómske (t.j. ako Rómovia vnímajú seba). Ide zväčša o geografické 

vymedzenie („východniari“, „západniari“, „maďarskí“ Rómovia) alebo identifikácia so 

samotným Romipen (rómstvom). Obe skupiny sa považujú za tie „pravé rómske“. 

V rámci Slovenska v zásade rozlišujeme dve hlavné subetnické skupiny:  

1. Valašskí (olašskí) Rómovia – obývajúci západ a juh Slovenska; 

2. Tzv. Rumungro  - obývajúci východ Slovenska.  

Obe skupiny sa odlišujú v jazykovom prejave, v odlišných zvykoch, tradíciách 

a ideách.  

 Delenie vonkajšie, z hľadiska majority – s rozlišovaním na integrovaných, 

polointegrovaných a neintegrovaných Rómov. S týmto delením vnútorne ani odborne 

nemôžeme10 súhlasiť. Ide o etnocentrické vnímanie, ktoré očakáva preberanie 

a prispôsobenie sa väčšinovým predstavám.  

 Delenie odborné, z hľadiska jazykového – Rosinský ho reflektuje na základe 

dialektometrických výskumov a sociologických údajov (skupina Sinti, Kalderaši, 

Lovari, skupina Balkánska, Karpatská, Baltská).    

 

Postavenie a rola ženy v rodine a jej okolí sa odvíja od charakteristických znakov rodiny, jej 

vnútornej hierarchie. Rómska rodina je viac ako predtým vnútorne diferencovaná a to 

v závislosti od príslušnosti k istej skupine, hodnotového systému, spôsobu života 

a podmienok, v ktorých žije. Výrazné rozdiely sa prejavujú najmä medzi rodinami žijúcimi 

v osadách a tými, ktoré žijú rozptýlene medzi majoritnou spoločnosťou v mestách. Charakter 

rodiny a rodinných vzťahov úzko súvisí s mierou stotožnenia sa a deklarovaním svojho 

rómstva, ktoré je pochopiteľne silnejšie vo viacgeneračných rodinách. Viacgeneračné rodiny 

boli štandardne patriarchálne, muži mali v nich dominantné postavenie, žena ako submisívny 

subjekt získavala úctu a výraznejšie postavenie v rodine s pribúdajúcim vekom 

a viacnásobným materstvom. Dnes u Rómov prevláda jedno a dvojgeneračná, monogamná 

rodina, v ktorej sa mení rodinná hierarchia. Dominantné postavenie má zväčša muž, ale 

postavenie ženy sa postupne zvyšuje. Ani v mnohých súčasných rodinách sa nedá hovoriť 

o rovnocennosti partnerov, čo väčšina rómskych žien a dievčat považuje za prirodzené 

a správne11.     

                                                           
9 Kozubík, M. (NE) vinní a dilino gadžo. Nitra, 2013.  
10 Poznámka autorov. 
11 Poláková, E. – Fabiánová V. Postavenie a rola rómskej ženy v spoločnosti. Nitra, 2004.  
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2.1 Postavenie žien v segregovanej rómskej komunite  

 

Špecifickým príkladom segregovanej a separovanej lokality je časť obce Svinia, situovanej 

v blízkosti Prešova. Táto obec má podľa výsledkov projektu ATLAS rómskych komunít na 

Slovensku 2013 približne 1 775 obyvateľov, z ktorých približne 1000 je považovaných za 

Rómov12 a žijú v separovaných koncentráciách. Ide o lokalitu silne etnicky diferencovanú 

a obyvatelia priľahlej osady nemôžu požívať služby, ktoré sú v obci dostupné a mali by slúžiť 

všetkým obyvateľom (napríklad komplikácie účasti na omši v miestnom kostole, neochota 

vpustiť ich do autobusu, a pod). Vzťahy obyvateľov osady sa tak formujú na základe špecifík, 

ktoré formujú hierarchiu a upravujú spoločenské normy v tejto mikrokomunite. Scheffel 

v publikácii Svinia v čiernobielom opisuje ako centrum všetkých sociálnych, politických 

a ekonomických záležitostí domácnosť (2009, s. 114). Zloženie rodiny je flexibilné, avšak 

vzťahy v rámci nej sa riadia pomerne striktnými pravidlami, ktoré musia jej členovia 

rešpektovať. Ideologická predstava o úlohách mužov a žien v rodine, deklarovaná aj 

samotným vajdom Svinej je založená na patriarchálnom modeli autority, kde má 

rozhodovacie právo muž, kým žena je hierarchicky podriadená a jej úlohou je rodiť 

a vychovávať deti a spravovať domácnosť. Dnešná realita však príkro nekorešponduje 

s touto ideologickou predstavou. Ako Scheffel uvádza: „Tento ideál mohol chvíľu dominovať 

počas éry komunizmu, keď väčšina rómskych mužov mala platenú prácu, ale dnes, po 

masívnej strate zamestnania v poslednom desaťročí, sú to práve ženy vo svojej pozícii 

hlavných živiteľov rodín.“ Zabezpečovanie hlavného zdroja príjmov prostredníctvom 

príspevkov na deti dáva ženám kontrolu nad rodinným rozpočtom, čo sa odzrkadľuje na 

celkovo dominantnejšom postavení žien. Napriek tomu je „patriarchálny ideál naďalej 

presadzovaný v socializácii detí, keďže s chlapcami sa narába s väčším rešpektom ako 

s dievčatami“ (2009, s. 116). Od prvého pôrodu však žena (väčšinou v adolescentnom veku) 

získava príjem, aký nemôže pre rodinu zabezpečiť žiadny jej rovesník. Muži (mladí chlapci) 

tak spravidla akceptujú toto oslabenie pozície v rodine a dnes už nie je raritou vidieť muža 

nakupovať potraviny, prípadne tlačiť kočík. Svinia je tiež známa vysokou mierou tolerancie 

partnerského násilia. Avšak jeho skutočný rozsah a príčiny je potrebné dôkladne preskúmať, 

nakoľko situácia je komplikovaná miestnym étosom, „ktorý považuje istú mieru násilia za 

nevyhnutnú, niektorí by povedali, že priam žiaducu“ (2009, s. 116). Vysoká miera tolerancie 

násilia je príznačná pre segregované komunity žijúce v koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudobe a je tak dôležité prihliadať na špecifiká násilia odohrávajúceho sa 

v takomto prostredí. Dôvodom pre násilie prekračujúce tolerovateľnú normu býva okrem 

iného aj partnerská žiarlivosť. Partneri však nemajú možnosť odlúčiť sa bez toho, aby sa 

v uzavretej komunite naďalej stretávali. V komunite ani mimo nej neexistuje forma pomoci, 

ktorá by pomohla partnerom prekonať alebo aspoň zmierniť dôsledky vzájomnej nenávisti. 

Vzhľadom na to, že aj pri najväčšej snahe zotrvávajú partneri prakticky v tesnej blízkosti, 

problém eskaluje stupňujúcimi sa verbálnymi útokmi, fyzickým násilím, psychickým týraním 

a inými formami patologického správania nielen medzi samotnými partnermi, ale postupne 

sa prenáša medzi ostatných členov a vzdialenejších príbuzných. Uzavretá komunita je tak 

častokrát pretkaná spletitými, komplikovanými vzťahmi, ktoré sú podmienené 

vyeskalovanými konfliktami z minulosti. Sexuálne násilie je v tejto komunite často vyskytujúci 

sa jav, ktorý je pravdepodobne dôsledkom oslabenej regulácie sexuálneho správania a 

úrovne informovanosti a vzdelania o sexualite, tehotenstve a pohlavne prenosných 

                                                           
12 Ide o kvalifikovaný odhad, nakoľko hovoríme o Rómoch, ktorí si etnicitu nedeklarujú, majú ju pripísanú. 
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chorobách v porovnaní s majoritou. Napriek tomu nemožno tvrdiť, že deti a adolescenti 

nemajú žiadnu predstavu o následkoch. Sexuálne správanie a jeho čiastočná regulácia sa 

odvíja od postavenia rodiny v komunite: „Ak (dievča) pochádza z rodiny, ktorá je považovaná 

za slušnú, bude pravdepodobne dôsledne strážené a nebude mať dovolené často sa 

zúčastňovať na takých udalostiach, ako sú tancovačky v iných osadách... na druhej strane, 

ak dievčaťu chýba rodičovská autorita a sebadisciplína potrebná na ochranu jej panenstva..., 

takéto dievča si rýchlo vyslúži reputáciu ľahkej koristi a pravdepodobne skončí tehotná oveľa 

skôr než si vyberie životného partnera“ (2009, s. 103,104). Často sa tak stáva, že 

tehotenstvo dievčaťa z lepšej rodiny je sprevádzané trestným obvinením zo znásilnenia bez 

ohľadu na to, či to pravda je, alebo nie, aby tak bola aspoň do určitej miery ochránená česť 

a postavenie rodiny v komunite. Popri týchto prípadoch je ale znásilnenie smutnou, no nie 

raritnou udalosťou, ktorej následkom býva traumatické prvé tehotenstvo adolescentných 

dievčat. 

 

Aj takýto stručný náhľad na násilie v jednej konkrétnej lokalite odhaľuje urgentnú potrebu 

poznania jeho špecifík v segregovaných komunitách. Život v uzavretej, separovanej 

komunite neznamená len život v nízkom hygienickom a kultúrnom štandarde. Znamená to 

tiež nútené pretrvávanie v blízkosti násilníka, akútny nedostatok pomoci nielen v komunite, 

ale aj mimo nej. Nemožnosť presťahovať sa mimo komunity do takej vzdialenosti, aby 

násilník na obeť nemal dosah, nedostatok služieb, ktoré by obetiam (najmä 

ženám/dievčatám a deťom) poskytli adekvátnu pomoc a častý nezáujem polície, to všetko sú 

faktory vplývajúce na to, ako sa „svojpomocne“ s násilím vyrovnáva samotná komunita. 

Nemožno sa pozastavovať nad tým, že pre segregované komunity je vysoká tolerancia 

násilia príznačná. Deti vyrastajú v prostredí, kde je niektorá z foriem násilia (a častokrát 

viaceré formy súčasne) dennou rutinou a dôsledky konfliktov z minulosti pretrvávajú v 

podobe napätých vzťahov dodnes. 

 

2.2 Rómske ženy v komunite Olašských Rómov  

 

„Keby panovala v rómskom spoločenstve rovnoprávnosť, bolo by rómstvo obrátené hore 

nohami.13“ Rómsky nepísaný zákon totižto neumožňuje, aby Rómka požívala takú úctu, akú 

má muž. Musí vždy kráčať za svojim mužom. Neexistuje to, aby bola viac ako muž14. 

Rómska žena je so svojim osudom zmierená, pretože je tak od malička vychovávaná. Má 

svoje miesto v kuchyni, pri výchove detí a pri svojom mužovi v dobrom i zlom. Vždy musí dať 

svojmu mužovi za pravdu a podporovať ho v jeho tvrdení. O peniaze sa stará muž a o 

domácnosť jeho žena. Na mužoch zostáva povinnosť viesť svojich synov k rómstvu. Ženy sa 

musia postarať o dcéry, aby ich naučili všetko, čo by malo rómske dievča vedieť, tak aby ju 

ostatné ženy neohovárali. V minulosti, keď chceli byť ženy dobré a poslušné svojim mužom, 

                                                           
13 Pivoň, R. – Stojka. P. Náš život. Bratislava, 2003.  
14 „V komunite Olašských Rómov je najdôležitejším človekom v rodine muž. On je vedúcim predstaviteľom svojej 
rodiny v spoločnosti Olašských Rómov. Zodpovedá za svoju rodinu pre Olašskými Rómami v dobrom i zlom. Róm 
musí byť vždy na čele rodiny. Musí mať vždy všetko prvý a skôr ako ostatní členovia jeho rodiny. Nemôže sa stať 
v spoločenstve to, aby mala Rómka väčšiu úctu ako Róm, pretože tým by utrpelo veľkú ujmu to najdôležitejšie, čo 
majú - ich rómstvo. Rómske súdy sú obsadzované iba mužmi, pretože iba Róm vie rozprávať o rómskych 
problémoch a pozná všetky otázky a odpovede a má svoje názory, ktoré prezentuje pred Rómami. Ak Rómovia 
sedia za jedným stolom a zabávajú sa, Rómkam nie je dovolené, aby sedeli za jedným stolom s mužmi, vždy 
musia sedieť oddelene a za iným stolom a zabávať sa medzi sebou. Každá rodina Olašských Rómov si ctí a váži 
matku, ale v rómskych zvykoch a tradíciách je vedúcou osobnosťou vždy muž. On musí zasvätiť do rómstva 
synov, pretože synovia, keď dorastú do svojich rokov, budú môcť využiť to, čo sa naučili od svojich otcov.  
Rómovi musí byť vždy preukazovaná úcta, keď sa stretne s Rómami, či na ulici, v podniku, alebo ak sa stretne s 
rómskou ženou. Tá ho musí pozdraviť vždy prvá (Pivoň – Stojka, 2003).“ 
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museli ísť kradnúť, aby mohli vychovať svoje deti. Na ženy, ktoré šli kradnúť a doniesli 

peniaze alebo hydinu, boli Rómovia hrdí a pýšili sa tým pred ostatnými Rómami. I vtedy, 

nebolo zriedkavosťou, že rómske ženy boli často za svoje činy trestané a väznené, ale nie 

iba za krádež, ale i za to, čím sa voči spoločnosti previňovali ich muži. Vziať na seba to, čo 

urobil jej muž, bolo pre ženu samozrejmosťou, pretože i týmto spôsobom bola mužovi 

preukazovaná úcta. Rómska žena musela tak konať, pretože muž má väčšiu autoritu ako 

žena, tá sa musí vždy podriadiť rozhodnutiu svojho muža. Ak rómsku ženu uväznili, deti 

zostávali doma pri otcovi, len zriedka končili v detských domovoch. Pre trestné činy 

(krádeže) boli ženy trestané a uväznené, potrestané vysokými trestami. Ich muži si potom 

brali iné (náhradné) ženy. Keď sa vrátili z výkonu trestu späť, vrátili sa zväčša aj k manželovi, 

náhradná žena musela rodinu opustiť. V Olašskej komunite panuje veľká žiarlivosť a Róm 

svojej žene neverí. Žena si musí dávať veľký pozor, aby neurobila veľkú chybu, pretože vie, 

čo by ju čakalo za jej neveru. Ak sa rómska žena dopustí nevery, tak jej muž môže ostrihať 

vlasy, zohaviť britvou tvár, rozísť sa s ňou a následne poslať domov k matke. Vlasy jej strihá 

preto, lebo vlasy sú symbolom jej krásy, a keď sa jej skrátia, je to znak potupy a Rómka sa 

hanbí ukázať na ulici. Medzi Rómami musí vládnuť a rozhodovať muž, pretože on nosí 

klobúk a žena iba ručník. Ak príde k tomu, žena musí ísť pred mužom i do kúta, pretože jej 

nie je dovolené, aby svojmu mužovi verejne oponovala. Žena musí v domácnosti dbať a 

postarať sa o to, aby mal jej muž prichystané vždy to, na čo v tej chvíli má chuť, aby mu to 

podala alebo dala pred neho na stôl, keď o to požiada.  

 

2.3 Rómske ženy a ich postavenie v rodine a komunite ako predmet výskumu  

 

V roku 2009 zrealizovalo kultúrne združenie Rómov Slovenska výskum15, ktorého hlavným 

cieľom bolo zachytiť časť situácie v uplatňovaní a dodržiavaní ľudských práv žien v 

segregovaných a separovaných rómskych komunitách. Sledovala sa oblasť vzdelávania i 

trhu práce, pozornosť sa zameriavala na dostupnosť rôznych tovarov a služieb, prekážky, s 

ktorými sa rómske ženy stretávajú na ceste za svojimi predstavami o živote, ako aj 

rodovému usporiadaniu v domácej sfére. Výskum sa pokúšal zachytiť podobnosti a odlišnosti 

v reálnej skúsenosti rómskych žien a mužov, ako aj v postojoch a názoroch na základnú 

úlohu žien a mužov v spoločnosti. Do výskumu boli zaraďovaní rómski muži a ženy zo 

segregovaných a separovaných osád alebo častí obcí a miest troch krajov Slovenska - 

Košického, Prešovského a Banskobystrického. Porovnávala sa skúsenosť a mienka 310 

dospelých rómskych žien a 308 mužov. V konečnom výskumnom súbore mali svoje 

zastúpenie rómske ženy a muži z 98 lokalít rôznej veľkosti a typu. Súbor bol rôznorodý z 

hľadiska stanovených triediacich znakov, v každej skupine mali zastúpenie rozličné modely 

partnerského spolužitia a rodičovstva. Jedným z cieľov výskumu bolo zistiť, ako si v 

neintegrovaných komunitách predstavujú pred vstupom do dospelosti svoj budúci život, 

nakoľko sa im predstavy darí naplniť a v čom vidia bariéry k vysnívanej životnej ceste.  

 Ukázalo sa, že snívajú o bežných veciach - spokojný rodinný a pracovný život, 

pracovné uplatnenie, vlastné bývanie, vzdelanie, finančné a materiálne 

zabezpečenie.   

 Celkovo boli sny žien konkrétnejšie, viac sa viazali na rodinu a častejšie smerovali k 

prelomeniu tradičných modelov - o vzdelávaní a pracovnom uplatnení žien i 

rodinných cykloch a modeloch.   

                                                           
15 Kultúrne združenie Rómov Slovenska. Dáta o ľudských právach rómskych žien, 2009.   
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 Neintegrované prostredie je k životným plánom celkovo naklonené nepriaznivo, zdá 

sa ale ešte nepriaznivejšie v prípade rómskych žien. Prekážku naplnenia videli 

najčastejšie v nedostatku svojho vzdelania a pracovného uplatnenia prinášajúceho 

finančnú odmenu, ale aj v rodine - pôvodnej, rodičovskej alebo vlastnej.  

 Nasledovalo presvedčenie o bariérach vyplývajúcich z etnickej príslušnosti, spomínali 

sa zábrany zo strany rodičov i zdravotné problémy. Nenaplnenia snov z dôvodu 

starostlivosti o deti a rodinu pociťovalo štvornásobne viac žien ako mužov.  

 Ženy tiež uvádzali častejšie prekážky a zábrany zo strany rodičov, ako nesúhlas 

rodičov s ďalším štúdiom dievčaťa alebo nedostatok financií na zabezpečenie štúdia.  

 Rómske ženy tiež hovorili o nedostatočnej podpore ďalšieho vzdelávania zo strany 

rodičov, ako aj o zlých rodinných pomeroch, ktoré vynucovali od dievčaťa 

uprednostniť domácu starostlivosť pred štúdiom a vzdelávaním.  

 

O postavení žien v komunite olašských Rómov realizovala v roku 2014 autorka (Šusterová, 

2014) výskum na tému „K problematike postavenia žien v spoločenstve olašských Rómov v 

súčasnosti“.  Terénny výskum bol realizovaný v Nitre,  v mestskej časti Staré mesto, 

konkrétne na Kalvárii medzi olašskými Rómami žijúcimi na Borovej ulici, kde sú 

koncentrovaní v rámci kompaktnejšieho sídelného celku. Ambíciou práce bolo priblížiť a 

analyzovať postavenie žien v spoločenstve olašských Rómov v súčasnosti. Prostredníctvom 

materiálu získaného počas vlastného terénneho výskumu, doplneného o poznatky z 

odbornej literatúry, približuje obraz olašskej ženy žijúcej svoj každodenný život podriadený 

vnútorným pravidlám a zákonom komunity. Cieľom bolo objasniť problematiku čo 

najkomplexnejšie, preto jednotlivé časti výskumu obsahujú zistenia a závery vyplývajúce z 

analýzy výpovedí informátorov rôzneho veku a oboch pohlaví. To by nebolo možné bez 

poznania „mužského sveta“. Interpretáciu získaných javov sa snažila zasadiť nielen do 

konceptu „sveta mužov“, ale aj rodiny, ktorej poznanie je zdrojom informácii o normách a 

hodnotách uznávaných v danom spoločenstve. Rovnako vzorce správania prijaté v rámci 

rodiny, či celej komunity priamo ovplyvňujú postavenie žien v spoločenstve olašských 

Rómov. Nemenej dôležité je oboznámenie sa celkovo so skúmanou kultúrou a vyhnúť sa jej 

interpretovaniu z majoritného, nerómskeho pohľadu. Práca približuje a analyzuje zmeny v 

postavení žien súvisiace s premenou sociálnej role a s pribúdajúcim vekom:  

 Rozdielne postavenie žien a mužov sa začína prejavovať už v detskom veku,  kedy je 

cieľom rodičov vychovať deti tak, aby ďalej dodržiavali rómske zákony a neskôr sa 

nimi riadili aj pri výchove svojich vlastných detí.  

 Aj v súčasnosti pretrváva model, podľa ktorého sa o výchovu dievčaťa stará matka, 

prípadne ďalšie ženy z rodiny. Cieľom je vychovať z nej „dobrú“ manželku a zároveň 

nevestu. Od dievčaťa vstupujúceho do manželského zväzku je požadované 

zachovanie panenstva. Na to sa v súčasnosti, rovnako ako u predchádzajúcich 

generácii prísne dbá a je tomu prispôsobená aj samotná výchova dievčat.  

 Dievčaťu vo veku 12, 13 rokov nie je dovolené samej sa pohybovať po vonku, pričom 

chlapcov v rovnakom veku sa toto obmedzenie netýka.  

 Naďalej pretrváva nízky vek dievčat pri vstupe do manželstva (v porovnaní s 

majoritou). V skúmanej lokalite nie je výnimkou, že 15-ročné dievča je vydaté a tým 

získava status dospelej ženy – manželky a nevesty.   

 Dôležitým medzníkom v živote olašskej ženy je nepochybne okamih, kedy sa so 

slobodného dievčaťa stáva manželka – mladá nevesta (často len v očiach komunity, 

nie podľa zákonov štátu, ktoré sú v tomto prípade podriadené) a tým pádom vo 
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väčšine prípadov opúšťa rodičovský dom a včleňuje sa do rodiny svojho manžela. 

Pre mladú nevestu nastáva krátko po vydaji pomerne zložité obdobie. Jej postavenie 

(ktoré je nízke, keďže ide o ženu, navyše mladú a pre manželovu rodinu cudziu) 

vychádza zo skutočnosti, že vo väčšine prípadov nasleduje svojho manžela do jeho 

rodiny. Jej správanie a konanie podlieha kontrole nielen manžela, ale najmä svokry a 

svokra, ktorí za nevestu zodpovedajú aj navonok pred celou komunitou. Od nevesty 

sa vyžaduje zaučenie sa do domácich prác a varenia, poslušnosť a vernosť 

manželovi.  

 Zmena sociálnej role zo slobodného dievčaťa na vydatú ženu sa demonštruje aj 

navonok a to vnútorne predpísanými odevnými znakmi, konkrétne nosením dlhých 

sukní. Ďalším významným medzníkom v živote olašských žien je získanie statusu 

matka.  

 Tehotenstvo je u rómskych žien vítaný stav, želaný a zároveň očakávaný čo najskôr 

po svadbe. Bezdetnosť je naďalej považovaná za obrovské nešťastie a za dôvod na 

opustenie manželky. Pre rodičku, ako aj pre tehotnú ženu platili a dodnes platia 

zvláštne normy správania sa.  

 Obdobie tesne po pôrode je spojené s niekoľkými obmedzeniami a zákazmi v živote 

ženy – matky, ktoré súvisia s tým, že dodnes je označovaná za „kútnicu“, teda 

nečistú. Po uplynutí šestonedelia sa žena vracia k bežným povinnostiam, ku ktorým 

pribúda starostlivosť o dieťa. Jej správanie naďalej podlieha sociálnej kontrole 

komunity.  

 Postavenie ženy sa mení viacnásobnými pôrodmi. Tento cyklus sa zavŕši, keď sa 

najstarší syn ožení a privádza si do domu ženu. Tým žena získava status svokry, 

ktorej prináležia právomoci uplatňované voči svojej neveste. Pribúdajúcim vekom 

žena nadobúda životné skúsenosti, múdrosť a vážnosť. Staršia generácia má vo 

všeobecnosti v spoločenstve olašských Rómov vyššie postavenie, týka sa to aj žien.  

 Z mnohých výpovedí vyplýva, že o rovnoprávnom postavení mužov a žien nemožno v 

subetnickej skupine olašských Rómov hovoriť. Boli by porušené základné princípy 

fungovania ich komunity.  

 Očakávaným ideálom je žena, ktorá sa dokáže postarať o deti, manžela a domácnosť 

a žije svoj život podľa rómskych zákonov, čo okrem iného znamená, že je poslušná a 

verná svojmu mužovi a tým mu prejavuje úctu.  

 S nadradeným postavením mužov nad ženami súvisia aj rodové rozdiely pri 

zaujímaní miesta v rôznom priestore pri rozličných okolnostiach, s ktorými sa žena 

stretáva vo viacerých situáciách počas celého života.  

 Prísna endogamia a sociálna kontrola je evidentná v živote žien už od detstva. 

Zárukou dodržiavania vnútorných zákonov a predpisov je okrem samotných Rómov 

vajda „Angluno Rom“ a inštitúcia rómskeho súdu (Kris). Žena môže byť predmetom 

takéhoto súdu po vážnom previnení, akým je napríklad nevera (z jej strany).  

 Z výskumu vyplynulo, že medzi pohlaviami, ale aj jednotlivými generáciami sú prísne 

vymedzené pravidlá slúžiace k tomu, aby jedinec žijúci a postupujúci podľa nich prežil 

svoj život bez narušenia noriem kolektívu.  

 Postavenie žien v spoločenstve olašských Rómov je odlišné nielen v porovnaní s 

majoritou, ale aj so subetnickou skupinou dlhodobo usadených Rómov, tzv. Rómov 

Rumungrov. Vedome sa snažia o zachovanie mnohých archaických prvkov, zvykov a 

obyčají, noriem správania sa, ktoré vychádzajú z vlastných vnútorných zákonov často 

nadradených nad zákony štátu.   
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Ako veľmi cenné zistenia, ktoré prehĺbili poznanie situácie v uplatňovaní a dodržiavaní 

ľudských práv rómskych žien, sa javia výsledky realizovanej kvalitatívnej štúdie občianskeho 

združenia Quo Vadis (2012)16. Hlavná pozornosť sa venovala prekážkam, na ktoré rómske 

ženy narážajú pri (ne)realizácii svojich predstáv o živote vrátane rodového kontraktu či 

očakávaní v rámci domácej sféry vo vzťahu k rómskym ženám. Kvalitatívny výskum potvrdil, 

že rómske ženy na Slovensku prináležia k veľmi diferencovaným prostrediam, z ktorých 

mnohé sú aj v súčasnosti vyznačujú silnými patriarchálnymi štruktúrami. Viaceré zo žien 

hodnotili svoje okolie ako spoločenstvá založené na princípoch podporujúcich autoritu mužov 

vo vzťahu k ženám, s modelom rodiny muža ako jediného živiteľa a s obmedzenou deľbou 

domácich prác a povinností. U širokých skupín rómskych žien patriarchálne štruktúry 

vstupujú intenzívne do ich životov, a to v rôznych etapách ich životného cyklu – od detstva, 

cez dospelý život, až po starobu. Zároveň sú aj rómske ženy, ktoré sa takéto rodové určenie 

pokúšajú narúšať a aj sa im to darí – niekedy s podporou integrácie ekonomickej alebo 

sociálnej. Zistenia zároveň ukazujú na veľmi rôznorodú situáciu rómskych žien, ich situácia a 

postavenie z hľadiska vzťahu dvoch základných životných sfér, domácej a verejnej, ako aj z 

hľadiska kvality integrácie do jednotlivých oblastí verejnej sféry je veľmi heterogénna a 

rozdielna.  

 

 Výskum venoval veľký priestor sledovaniu rodových pomerov v rómskych 

komunitách, najmä v súvislosti s možným vplyvom na rodový kontrakt v rámci rodín.  

 Väčšina rómskych žien v rozhovoroch skonštatovala prevahu tradičných rodinných 

vzorcov vo svojom okolí. Život v niektorých komunitách, kde viaceré skúmané ženy 

žijú, je stále založený na patriarchálnom princípe charakterizovanom mužskou 

autoritou vo vzťahu k ženám.  

 Rómske ženy svoje komunity zhodnotili ako prostredie, kde kultúrne vzory určujú 

ženám primárne domácu sféru a „neviditeľné aktivity“ v rámci domácnosti; životy 

mužov sú podľa nich oveľa viac spojené s verejnou sférou. 

 Sociálna kontrola zo strany komunity sa prejavuje viacerými spôsobmi a podporuje 

vlastne udržanie status quo. Objavili sa zároveň signály o narúšaní tradičných 

rodových očakávaní a o otváraní priestoru pre ekonomickú a následne aj širšiu 

integráciu žien do verejnej sféry, dôvodom je veľmi zlá ekonomická situácia rodiny. 

To zároveň môže prinášať iný typ problémov a bariér: pri zotrvaní rómskych mužov 

pri tradičných predstavách silnejšiu a nezávislejšiu pozíciu ženy v rámci rodiny 

nezvládnu, čo môže zhoršiť interakcie a vzťahy v ich rodinách.  

 Rozhovory o domácej sfére a reprodukčnom správaní potvrdili, že nedostupnosť 

práce pre ženy v rómskych domácnostiach často posilňuje práve patriarchálny 

vzorec, ktorý vymedzuje verejnú sféru pre muža a domácu pre ženy. U mnohých 

rómskych žien takéto usporiadanie znamenalo posilnenie závislosti od manžela a 

pocit straty samostatnosti17.  

                                                           
16 Do kvalitatívneho výskumu sa zapojili rómske ženy zo segregovaných osád, separovaných častí obcí a miest a 
ženy žijúce rozptýlene medzi majoritným obyvateľstvom v Banskobystrickom kraji. Celkovo sa výskumne podarilo 
zaznamenať výpovede a názory tridsiatich žien. 
17 Výsledky výskumu Porubänovej a Filadelfiovej (2012) tento názor potvrdzujú a rozširujú o nasledovné zistenia: 
Základnou nevýhodou rómskych žien sú domáce povinnosti, ktoré im bránia viacerými spôsobmi v lepšom 
pracovnom výsledku. Sú príčinou ich úplného vytlačenia z trhu práce alebo im zužujú možnosti výberu a prinášajú 
výrazné dvojité zaťaženie pri kombinácii úloh v obidvoch sférach.  
Napriek výskytu nových vzorcov správania a rastúcej diferencovanosti mnohé z rómskych žien zhodnotili svoje 
najbližšie okolie ako prostredie so silnými rodinnými sieťami, s tradičnejším partnerským a reprodukčným 
správaním a rodovo nevyváženou deľbou práce.  
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 Častým modelom v ich životoch bol model muža ako jediného živiteľa a následná 

nerovnosť v rozdelení domácich prác. V istých etapách svojho životného cyklu, ale 

často aj po dlhé obdobie života, rómske ženy vykonávajú rolu matky, gazdinej a 

manželky než rolu pracovníčky. Stávajú sa hlavnými opatrovateľkami zodpovednými 

nielen za starostlivosť o deti, ale aj o iných príbuzných a za chod domácnosti. A 

navyše, mnohé zo skúmaných žien to považujú za prirodzené, pričom úlohu mužov v 

domácej sfére vnímajú skôr ako pomocnú. Hoci je intenzita zapojenia mužov do 

domácich povinností v rodinách rómskych žien rozdielna, hlavná starostlivosť zostáva 

prevažne na pleciach žien, a to aj v prípade ich aktívnej účasti na trhu práce; rodovo 

vyvážených modelov sa objavilo iba málo. Riešia to často rezignáciou na vzdelávanie 

či vlastnú pracovnú kariéru so všetkými negatívnymi následkami na ich integráciu do 

spoločnosti.  

 Existujú však aj iné modely, ktoré hovoria pre pozitívnejší posun. Mnohé rómske ženy 

sa vyslovili pozitívne o službách predškolských zariadení. Viaceré z matiek oceňovali 

skutočnosť, že navštevovanie materských škôl môže mať dôležitý vplyv na integráciu 

detí do spoločnosti. Zo všetkých účastníčok diskusií však skúsenosť s predškolským 

zariadením mali iba ojedinelé ženy. Zároveň viaceré zo žien poukazovali na 

objavujúce sa zmeny v tradičnom rodinnom usporiadaní a rodových vzťahoch; 

modernizačné trendy a vzorce často spájali tiež s mladšou generáciou – s 

budúcnosťou svojich detí. Niektoré zo žien sa samé pokúšajú presadiť spravodlivejší 

rodový kontrakt v rámci svojej rodiny, aj napriek odporu zo strany najbližšej komunity. 

Pravdou je, že im v tom veľmi často pomáha ich ekonomická integrácia, uplatnenie 

sa v sfére platenej práce.  

Pomerne rozšíreným problémom mnohých rómskych žien, pochádzajúcich najmä 

z marginalizovaných komunít, segregovaných a separovaných osád je dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti. V roku 200318 Centrum pre reprodukčné práva v spolupráci s Poradňou pre 

občianske a ľudské práva, slovenskou organizáciou zasadzujúcou sa za ochranu ľudských 

práv a s Inou Zoon, odbornou konzultantkou na otázky práv menšín, zrealizovali výskum na 

zhromaždenie faktov o ľudských právach, súčasťou ktorého boli hĺbkové súkromné 

rozhovory s vyše 230 ženami v takmer 40 rómskych osadách na celom východnom 

Slovensku – v oblasti s najvyššou koncentráciou Rómov. Medzi témy rozhovorov patrili 

okolnosti, za ktorých je vykonávaná sterilizácia, zaobchádzanie zo strany zdravotníckych 

pracovníkov v pôrodniciach a iných zariadeniach pre matky a tehotné ženy a prístup 

k informáciám o zdravotnej starostlivosti týkajúcej sa reprodukcie. Rovnakým otázkam sa 

venovali v rozhovoroch s riaditeľmi slovenských nemocníc, lekármi, zdravotnými sestrami, 

pacientmi, vládnymi úradníkmi, aktivistami a mimovládnymi organizáciami. Výskum odkryl 

rozsiahle porušovanie ľudských práv, konkrétne reprodukčných práv rómskych žien na 

východnom Slovensku, medzi ktoré patria: 

 

• vynútené a násilné sterilizácie; 

• dezinformácie v záležitostiach reprodukčného zdravia; 

• rasovo-diskriminačný prístup k službám zdravotnej starostlivosti a liečbe; 

                                                                                                                                                                                     
Rómske ženy s rodinnými povinnosťami sa často dostávajú do konfliktu záujmov medzi zodpovednosťou v rámci 
rodiny, potrebou zvyšovania rodinného rozpočtu, túžbou nadväzovať a udržiavať sociálne kontakty, prípadne 
túžbou naplniť vlastné kariérne či iné ašpirácie.  
Ženy v podriadenej pozícii často krát nerozhodujú ani o svojom materstve – o zabezpečení prevencie pred 
otehotnením, obzvlášť v prostredí, kde je materstvo komunitou vnímané ako základné poslanie ženy. 
18 Telo i duša. Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Bratislava: 
Centrum pre reprodukčné práva, Poradňa pre občianske a ľudské práva, 2003. 
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• fyzické a verbálne útoky zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; 

• odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii.  

 

Výskum odkryl jasné a konzistentné príklady správania sa poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí neberú na vedomie potrebu informovaného súhlasu so sterilizáciou, a 

ktorí neposkytujú rómskym pacientkam presné a vyčerpávajúce informácie o reprodukčnom 

zdraví, čo malo za následok porušovanie ľudských práv rómskych žien. Uskutočnili sa 

hĺbkové rozhovory s vyše 140 ženami, ktoré boli vynútené alebo násilne sterilizované alebo 

majú dôvodné podozrenie, že boli násilne sterilizované. Približne 110 týchto rozhovorov bolo 

uskutočnených so ženami, ktoré boli sterilizované alebo majú silné podozrenie, že boli 

sterilizované po páde komunizmu. Približne 30 zostávajúcich rozhovorov v tejto kategórii sa 

konalo so ženami, ktoré boli sterilizované počas komunistického režimu v rámci praktík 

poskytovania finančnej motivácie tým, že podstúpili sterilizáciu. V mnohých týchto prípadoch 

lekári a zdravotné sestry podávali rómskym ženám zavádzajúce alebo zastrašujúce 

informácie, aby ich v časovom tlaku donútili k súhlasu so sterilizáciou, ktorá bola vykonaná 

počas pôrodu cisárskym rezom. Ukazuje sa, že títo lekári niekedy zbytočne a nezodpovedne 

vykonávali cisárske rezy u rómskych žien, s časti ako zámienku na ich sterilizáciu. Po dvoch 

alebo troch cisárskych rezoch lekári rómskym ženám povedali, že je potrebné, aby sa dali 

sterilizovať, pretože ďalšie tehotenstvo by spôsobilo smrť ich dieťaťa alebo nich samotných. 

Pre opodstatnenie sterilizácie zdravotnícky personál používal zavadzajúce lekárske výstrahy 

ako napríklad „opakované cisárske rezy spôsobujú smrť“. Neboli podávané presné 

informácie o skutočnom riziku budúcich tehotenstiev ani neboli prediskutované iné možnosti, 

akými sú napríklad alternatívne antikoncepčné metódy. Tieto zastrašujúce a medicínsky 

nepresné vyhlásenia umožnili lekárom ženy vydesiť natoľko, že sa podriadili z lekárskeho 

hľadiska zbytočnej sterilizácii uprostred pôrodu. V iných prípadoch nedostali rómske ženy 

riadne informácie týkajúce sa sterilizácie a ani neboli pred operáciou informované, že budú 

sterilizované. V týchto prípadoch získavali lekári alebo zdravotné sestry písomný „súhlas“ so 

sterilizáciou od rómskych žien až následne, prípadne ich jednoducho o príslušnom zákroku 

informovali až po jeho vykonaní. V niekoľkých prípadoch boli násilne sterilizované ženy 

mladšie ako 18 rokov bez súhlasu, ktorý zákon vyžaduje od ich zákonného zástupcu. 

Mnohým iným ženám dokonca nikdy ani neoznámili, že boli sterilizované; jednoducho ich 

ponechali v neistote a podozrení, že podstúpili nechcený gynekologický zákrok. Týmto 

ženám niekedy trvalo roky dokázať, že boli sterilizované, a niektorým sa to nepodarilo vôbec. 

„Výskum a zhromažďovanie faktov jednoducho dokazujú, že slovenskí lekári sústavne 

zanedbávajú svoju povinnosť poskytovať rómskym ženám informácie o ich reprodukčnom 

zdraví, zdravotnom stave, možnostiach a alternatívach antikoncepcie.“ 
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3 PODPORNÉ ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ŽENÁM 

ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE 

 

3.1 Význam pomáhajúcich prvého kontaktu v oblasti pomoci ženám ohrozeným 

násilím v partnerskom vzťahu 

 

Situácia žien ohrozených násilím je skutočne náročná a pre mnohých ľudí aj 

nepredstaviteľná. Realita násilia na ženách je nezriedka omnoho horšia ako akákoľvek naša 

fantázia. Ženy zažívajúce násilie majú len malú, resp. žiadnu šancu vyriešiť problém samy – 

len vlastnými silami. Potrebujú spravidla pomoc, a to nielen praktickú, ale i psychickú. Pomoc 

ženám zažívajúcim násilie by mala konkrétne zahŕňať (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 131):  

 

 Materiálnu pomoc – zaistenie bezpečného bývania a finančných prostriedkov na 

výživu, vrátane starostlivosti o dieťa a pod.  

 Psychickú podporu – v podobe poradenstva či doprevádzania, zvyšovania 

kompetentnosti, sebaúcty a sebadôvery.  

 Právnu pomoc – pri riešení majetkových záležitostí a predovšetkým sociálno-právne 

poradenstvo, vrátane opatrovníctva detí, sociálnej podpory a pod.  

 

Sociálna prevencia pre násilím na ženách   

 

Najjednoduchšie vysvetlenie pre pojem prevencia je, že ide o predchádzanie vzniku alebo 

možného vzniku zdravotných, sociálnych alebo iných problémov. Môže ísť o choroby, úrazy 

ale aj ochranné opatrenie. Je potrebné si uvedomiť, že prevencia je možná všade  

okolo nás a v akejkoľvek oblasti. Najčastejšie sa spomína prevencia v rámci zdravotných 

problémov, dodržiavania bezpečnostných zásad a predpisov v súvislosti s možnou 

úrazovosťou na pracoviskách, prevencia syndrómu vyhorenia, či prevencia nehodovosti 

a ohrozenia života v doprave. V súčasnosti sa s pojmom prevencia najčastejšie spája 

prevencia sociálno-patologických javov (Schavel a kol., 2010). Vo všeobecnosti rozlišujeme 

tri úrovne sociálnej prevencie (Švečík, Špatenková, 2011, s. 151-154):  

 

Primárna prevencia je zameraná na elimináciu rizík pravdepodobného vzniku násilia 

páchaného na ženách. Ide o zníženie výskytu nových prípadov násilia v populácii. 

Najúčinnejším opatrením v tomto zmysle je s najväčšou pravdepodobnosťou starostlivý 

a uvážlivý výber životného partnera, budovanie dobrého rodinného zázemia, dostatočná 

informovanosť o tom, čo je vo vzťahu, v rodine a pri súžití osôb v spoločnej domácnosti 

obvykle považované za „normálne“ a čo už by rozhodne nemalo byť tolerované (ponižovanie, 

nadávanie, bitie).  

 

Sekundárna prevencia je zameraná na včasnú identifikáciu problému násilia páchaného na 

ženách a zahrňuje všetky opatrenia a intervencie s cieľom zabrániť zhoršovanie situácie, 

zamedziť komplikáciám a negatívnym dôsledkom. Jedná sa teda o identifikáciu domácnosti, 

ktorá je z hľadiska incidencie násilia páchaného na ženách riziková, a o rýchle rozpoznanie 

tohto javu. Medzi včasné indikátory násilia páchaného na ženách patria predovšetkým 

komunikačné problémy v rodine, predisponované rodinné pozadie, prítomnosť vzájomne 

spolupôsobiacich stresorov. Úloha pracovníkov v pomáhajúcich profesiách spočíva na úrovni 

sekundárnej prevencie v časnej diagnostike tohto javu a v účinnej intervencii. Môžu pôsobiť 
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v najrôznejších programoch či inštitúciách (Baštecká, 2003, In Ševčík, Špatenková, 2011, s. 

153): 

 

 v rámci krízových opatrení, kde je v popredí neodkladnosť riešenia; 

 poradensky tam, kde sa dané osoby potrebujú zorientovať v nastávajúcej situácii 

a zvoliť si vhodnú alternatívu riešenia; 

 nácvikovo tam, kde si dané osoby potrebujú osvojiť nové spôsoby správania 

a zvládania danej situácie; 

 terapeuticky tam, kde je potreba a požiadavka nejakej cielenej zmeny; 

 doprevádzaním, pokiaľ daná situácia nemá v súčasnej dobe prijateľné riešenie.  

 

Terciárna prevencia sa snaží zmierniť nepriaznivé dopady násilia páchaného na ženách. Je 

zameraná na odstránenie či zmiernenie následkov násilia a snaží sa o návrat postihnutých 

osôb k „normálnemu fungovaniu“ a taktiež o zvýšenie kvality ich života. Zahrňuje 

reintegráciu, sociálnu rehabilitáciu, reedukáciu, resocializačnú činnosť a pod. Úlohou 

pracovníkov v pomáhajúcich profesiách je predovšetkým podpora osôb ohrozených násilím 

a ich reintegrácia do spoločnosti; podpora komunikácie medzi jednotlivými zložkami, ktoré 

poskytujú nadväzujúcu starostlivosť; výcvik a supervízia jednotlivcov i tímov; pôsobenie pri 

podpore svojpomocných aktivít.   

 

Sociálne poradenstvo  

 

Poradenstvo je základnou službou v pomáhajúcich profesiách všade tam, kde sa snažíme 

podporiť človeka v aktívnom zaobchádzaní s jeho nepriaznivou životnou situáciou a v riešení 

vzniknutých ťažkostí. „Poradenstvo môžeme vymedziť ako proces, pri ktorom profesionál 

poskytuje druhému človeku (páru, rodine, skupine) vo vzťahu partnerskej spolupráce pri 

riešení problému informácie, rady, vedenie a podporu primerane k (nepriaznivej) životnej 

situácie človeka a jeho životným cieľom a potrebám tak, aby sa zlepšila schopnosť jedinca 

(páru, rodiny, skupiny) sa vo svojej životnej situácii orientovať a na základe využitia vlastných 

síl a zdrojov okolia ju čo najlepšie riešiť alebo prijať rozhodnutie, vrátane prijatia 

zodpovednosti za dôsledky svojho rozhodnutia“ (Baštecká, 2005 In Novosad, 2009, s. 99).  

Drapela (1995, In Novosad, 2009) vníma poradenstvo ako preventívny proces, ktorý vytvára 

podmienky pre osobný rast klientov, a ako proces nápravný, ktorý predovšetkým odstraňuje 

zábrany osobnostného rozvoja u klientov a pomáha im riešiť ich problémy. Poradenstvo ako 

špecificky ľudskú činnosť charakterizujeme ako proces pomoci, cieľom ktorého je využitie 

existujúcich zdrojov a možností osobnosti na vysporiadanie sa s problémami života. Vo 

vzťahu k problémovým okruhom, na ktoré je poradenská činnosť zameraná, hovoríme 

o špecializovaných poradenských službách, ktorých cieľom je pomôcť jedincom i skupinám 

orientovať sa, prípadne pomôcť pri hľadaní adekvátnych nových, akceptujúcich modelov 

života. Ide o vzťah pomoci, pričom snahou poradcu je podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie 

uplatnenie klienta v spoločnosti (Tokárová a kol., 2003, s. 492).  

 

Klemer (1965, In Gabura, 1995) uvádza sedem základných podmienok poradenstva:  

 

 vytvoriť klímu, v ktorej môže klientka otvorene hovoriť o svojich problémoch; 

 akceptovať klientku a jej postoje; 

 diagnostikovať reálny problém klientky; 

 umožniť klientke ventiláciu a emocionálnu katarziu; 
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 pomáhať klientke získavať relevantné informácie, poznatky a zručnosti; 

 skúmať spolu s klientkou všetky možné alternatívy rozhodovania a riešenia 

problémov; 

 motivovať a podporovať klientku k realizácii a dokončeniu zvolenej alternatívy 

riešenia.  

 

Vo všeobecnosti poradenstvo ženám, ktoré sa stali obeťami násilia, patrí medzi odborné 

poradenstvá a v závislosti od profesijnej špecializácie poradkyne/poradcu  a poradenského 

procesu môže ísť o sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Žena vystavená násiliu 

má vždy pocity bezmocnosti, straty kontroly a rozhodovania o živote. V procese pomoci 

preto ide o to, aby poradkyňa/poradca spoločne so ženou zažívajúcou násilie premysleli také 

možnosti, ktoré jej pomôžu znovu nadobudnúť kontrolu nad vlastným životom (Mátel, 2009).   

Ženy zažívajúce násilie často o sebe pochybujú, cítia sa menejcenné, majú pocity viny, boja 

sa reakcie rodiny či najbližšieho okolia. Často totiž nikto z ich blízkych neverí, že práve tento 

človek by mohol v domácom prostredí páchať násilie. Osoby, ktoré násilie páchajú, častokrát 

na verejnosti vystupujú veľmi presvedčivo ako slušní a milujúci partneri či rodičia. Pri prvom 

kontakte so ženou zažívajúcou násilie je preto absolútne nevyhnutné vyjadriť jej rešpekt 

a úctu a to za každých okolností. Žena sa často dlhé roky odhodláva k tomu, aby vyhľadala 

pomoc. Môže byť v prvom kontakte veľmi rozrušená až precitlivená. Je preto potrebné 

vzbudiť v nej pocit bezpečia a vyjadriť jej ocenenie za to, že sa rozhodla svoju situáciu riešiť. 

Stálo ju to veľa námahy, pokým vyhľadala pomoc. V tejto fáze je potrebné ju pozorne 

vypočuť a nesnažiť sa hľadať tzv. objektívnu pravdu. Ako píše kolektív autorov (In Manuál, 

2008): „je nevyhnutné žene veriť, nedávať jej konfrontačné otázky, nepodsúvať jej vlastné 

interpretácie. Odborník/odborníčka by mala rešpektovať subjektívny pohľad ženy zažívajúcej 

násilie. Na hľadanie objektívnej pravdy máme justíciu a policajné zložky. Úlohou tzv. 

„pomáhajúcich profesií“ je zabezpečiť klientke bezpečie a nie usvedčovať ju z klamstva. 

Zmyslom prvého kontaktu je, aby nadobudla presvedčenie, že sa jej dostane pomoci 

a existuje riešenie jej ťažkej situácie. Človek by jej nemal sľubovať vopred úspech. 

Informovať ju pravdivo o výhodách a nevýhodách jej rozhodnutí. Je zavádzajúce, ak budeme 

tvrdiť, že agresívna osoba pôjde za také či onaké správanie určite do väzby. Nemusí sa to 

stať. Osoba páchajúca násilie môže byť oslobodená, čo však neznamená, že sa skutok 

nestal. Často však môžu chýbať dôkazy a jednoducho k trestnému stíhaniu, či odsúdeniu, 

vôbec nedôjde. Prehnané sľuby, pokiaľ sa nesplnia, môžu ženu ešte viac demotivovať. Pri 

práci so ženou zažívajúcou násilie je dôležité hľadať a využiť vlastné zdroje, s ktorými žena 

disponuje. Dôležité je ukázať, že má schopnosti, aby mohla svoji situáciu riešiť. Ubezpečiť ju, 

že jej budeme nápomocní, je najnevyhnutnejšie. Môžeme s ňou spoločne hľadať zdroje 

a možnosti, ako sa dá daná situácia riešiť. Hľadať spoločne ľudí v jej okolí, ktorí môžu 

pomôcť – širšia rodina, škola, susedia, iné pomáhajúce profesie. Jednou z dôležitých zásad 

práce so ženou zažívajúcou násilie je aj zásada nerozhodovať za ňu. Máme jej poskytnúť 

relevantné a pravdivé informácie o možnostiach riešenia jej problému, avšak rozhodnutie 

o tom, aké riešenia si vyberie, sú len a len na nej.“  

 

Pri vedení poradenského rozhovoru so ženou zažívajúcou násilie je vhodné dodržiavať 

nasledujúce zásady (Čírtková, Vitoušová, 2007):  

 

 Citlivý, trpezlivý prístup – neponáhľať sa, neprerušovať výpoveď, žena potrebuje čas 

na formulovanie problému, hanbí sa. 

 Empatický prístup – vcítiť sa do prežívania klientky, opustiť svoj vzťažný systém. 
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 Potvrdzovať emócie – nechať ju vyplakať sa, uisťovať, že má nárok na plač, dať 

najavo porozumenie, ide o „normálnu reakciu na nenormálnu situáciu. 

 Prejaviť záujem a solidaritu – verbálne a neverbálne (očný kontakt, výraz tváre, 

gestikulácia), podporovať ju v rozprávaní, pýtať sa, parafrázovať, klientka potrebuje 

cítiť ľudský záujem. 

 Prejaviť dôveru k tomu, čo hovorí – niekedy je rozprávanie obete ťažko uveriteľné, 

často však býva situácia ďaleko horšia ako popisuje, klientka potrebuje cítiť prijatie 

a bezpečie. 

 Oceniť, že vyhľadala pomoc a chce zmeniť situáciu, vyzdvihnúť jej silné stránky. 

 Pomenovať násilie a jeho neakceptovateľnosť – uistiť ju, že za násilie nesie 

zodpovednosť páchateľ, ona ho v žiadnom prípade „nezavinila“. 

 Uistiť, že situácia má riešenie (myslí si, že už jej nikto a nič nepomôže). 

 Poradca by mal balansovať medzi vedením a akceptovaním, do komunikácie má 

vnášať pevné body, zreteľnú štruktúru a usmerňovať klientku. 

 Nedávať rady, skôr aktivovať k nachádzaniu vlastnej cesty, ponúknuť pomoc 

s riešením, ale nenútiť k rýchlemu riešeniu. 

 Rešpektovať rozhodnutie ženy aj keď s ním poradca nesúhlasí. 

 Pravdivo informovať o zložitosti situácie – nedávať plané nádeje, nesľubovať 

nesplniteľné, nezamlčovať. 

 Udržiavať a rozvíjať dialóg, aby sa poradca/poradkyňa dozvedela, čo klientka 

prežíva. 

 Otázky formulovať jasne a zreteľne – nedávať jej veľa otázok naraz19. 

 Zisťovať mieru ohrozenia obete. 

 Orientovať sa na budúcnosť. 

 Navrhovať malé ciele vedúce k zmene20.  

 

 

Krízová intervencia  

 

Všetci pracovníci a pracovníčky v pomáhajúcich profesiách, ktorí sa pri výkone svojej 

profesie dostávajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie, by sa mali naučiť správne 

identifikovať násilie a následne poskytnúť adekvátnu profesionálnu pomoc. Krízovú 

intervenciu v prípade akútne hroziacej alebo práve prebiehajúcej násilnej situácie značne 

komplikuje fakt, že obvykle nie je dostatok času a priestoru na vysvetľovanie a objasňovanie 

situácie. Je teda nevyhnutné jednať rýchlo, jasne a stručne. Krízová intervencia v prípadoch 

násilia páchaného na ženách reflektuje všeobecne stanovené kroky pre intervenciu v kríze 

(Špatenková, 2011, s. 116-119):   

 

 Nadviazanie kontaktu – žena potrebuje „spojenca“, potrebuje, aby jej niekto veril.  

 Okamžitá redukcia ohrozenia – zhodnotenie psychického a fyzického stavu ženy 

a riziká ohrozenia jej zdravia alebo života, spresnenie, kde a v akom stave sa 

násilník nachádza.  

                                                           
19 V tomto prípade hovoríme o tzv. batérii otázok, kedy poradca „zahlcuje“ klienta veľkým počtom otázok, na ktoré 
vo všeobecnosti neodpovie a vytvorí v ňom pocit nedôvery.   
20 Bližšie pozri Mátel, A. 2009. Naše možnosti pomoci ženám – obetiam domáceho násilia. Skalica: Alija, 2009. 
ISBN 978-80-970083-1-4.  
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 Zaistenie bezpečia – ochrany jej zdravia a života, prípadne zdravia a života ďalších 

osôb, posúdiť, či môže zotrvať v domácom prostredí, prípadne sa domov vrátiť, 

alebo je vhodnejšie vyhľadať iné riešenie.  

 Zber informácií o histórii násilia – je to nevyhnutné pre tvorbu tzv. bezpečnostného 

plánu.  

 Pochopenie reakcie obete – uznanie a rešpektovanie manifestovaných symptómov, 

akceptácia toho, že čokoľvek sa deje, akokoľvek sa žena správa, je normálnou 

reakciou na nenormálnu situáciu.  

 Redukcia negatívnych emócií – navrátenie pocitu bezpečia (nielen poskytnúť azyl, 

ale tiež bezpečný kontakt).     

 Navrátenie pocitu vedomia kontroly – situácia, kedy sa milovaný a milujúci partner 

zmení v násilníka, je pre ženu nepochopiteľná, neprehľadná, a prestáva sa v nej 

orientovať. Preto je vhodné jej pomôcť vyznať sa v nastávajúcej situácii, pomôcť jej 

získať späť pocit moci a kontroly nad svojimi pocitmi, aby mala možnosť znovu 

ovplyvňovať svoj život.  

 Aktivizácia zdrojov – tak vonkajších, ako aj vnútorných zdrojov, mobilizácia sociálnej 

opory, podporné funkcie sociálnych sietí.  

 Zostavenie plánu aktivít smerujúcich k zmene – tu je však nevyhnutné postupovať 

veľmi obozretne. Nie všetky ženy zažívajúce násilie chcú danú situáciu zmeniť tak, 

ako by si ju mnohí pracovníci v pomáhajúcich profesiách predstavovali – teda rozísť 

sa s násilníkom. Prajú si iba to, aby na nich nebolo páchané násilie. Túto možnosť 

musí vziať intervent do úvahy a nenútiť ženy k rozhodnutiu, ktoré by bolo v rozpore 

s ich vôľou. Rozhodnutie čo, ako a kedy urobí, závisí výlučne od ženy, ona nesie za 

svoje rozhodnutie plnú zodpovednosť. Za akýkoľvek okolností ale potrebuje podporu 

a nádej, ktorú jej môže poskytnúť práve intervent.   

 Spoločne so ženou vytvoriť tzv. bezpečnostný plán21.  

 

3.2 Legislatívny rámec poskytovania sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie  

 

Od roku 2004 sa Slovenská republika snaží systematicky riešiť problém domáceho násilia 

a rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách prostredníctvom prijatia opatrení 

s celonárodnou pôsobnosťou, konkrétne Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách, a od roku 2005 už prostredníctvom Národných akčných plánov. V 

súčasnosti všetky aktivity a smerovanie Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam 

domáceho a rodovo podmieneného násilia vychádzajú z dokumentu Národného akčného 

plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 (ďalej len NAP), ktorý 

vláda SR schválila na zasadnutí 18. decembra 2013. Napriek snahe a prijatým opatreniam 

však Slovensko doposiaľ nedosahuje medzinárodné štandardy prístupu k tejto citlivej 

problematike. Súčasný NAP má však perspektívu prispieť k zmene prístupu k problematike 

násilia páchaného na ženách práve preto, že zohľadňuje nevyhnutnosť multiinštitucionálnej 

spolupráce, formovanie legislatívneho rámca priamo zameraného na obete domáceho 

a rodovo podmieneného násilia, ako aj poskytovanie komplexných služieb pre ženy 

                                                           
21 Pri konštruovaní bezpečnostného plánu by mal krízový pracovník/pracovníčka s týranou ženou prebrať:  

1. Štyri incidenty týkajúce sa týrania – prvý, typický, najhorší, posledný.  
2. Kedy začína bitie – iba keď sa rozčúli, každý deň po návrate z práce. Kde začína bitie.  
3. Plán domu alebo bytu – zváženie vhodnej cesty úniku. Nevyhnutné potreby v prípade úteku.  
4. Ako zahrnúť do bezpečnostného plánu deti. Kam bude utekať.  Čo bude robiť potom – podá návrh na 

rozvod, zostane v azylovom dome a pod.  
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zažívajúce násilie (MPSVR SR, MS SR, MV SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a MK 

SR). 

  

„Cieľom NAP 2014-2019 je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu 

politiku pre oblasť prevencie a eliminácie násilia na ženách“ (NAP, 2013). 

 

NAP obsahuje zoznam odporúčaní, na ktorých sa zhodli a podporili ich jednotlivé dotknuté 

subjekty. Medzi najvýznamnejšie patrí príprava a predloženie do legislatívneho procesu 

samostatného zákona o domácom násilí, vychádzajúceho z Istanbulského dohovoru, ktorý 

bude zohľadňovať rodové hľadisko a špecifiká násilia na ženách. Z tohto návrhu automaticky 

vyplýva potreba ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorá je momentálne v štádiu prípravy 

a jeho predloženie je plánované na druhý polrok 2015. 

V rámci poskytovania pomoci a dostupných podporných služieb funguje od februára 2015 

národná nonstop bezplatná telefonická linka, ktorej úlohou je poskytovať právne, 

psychologické a iné poradenstvo a v prípade potreby kontaktovať poradenské centrum 

a odovzdať ženu do konkrétnej starostlivosti (NAP, 2013). Ďalším významným návrhom je 

vybudovanie siete špecifických poradenských centier, ako aj už spomínaných bezpečných 

ženských domov. 

Samostatnú časť návrhov predstavuje oblasť rodovo citlivého vzdelávania pomáhajúcich 

profesií (polícia, zdravotnícke profesie, právnické profesie, oblasť sociálnej práce 

a psychológie, pedagógovia/pedagogičky), pričom vzdelávacie a školiace aktivity majú byť 

zamerané na oboznámenie s praktikami špecifického prístupu k obetiam domáceho a rodovo 

podmieneného násilia. 

 

Dôležitým odporúčaním NAP je taktiež kontinuálne prehlbovanie poznatkov o problematike 

násilia páchaného na ženách v prostredí SR. V súlade s napĺňaním cieľov a odporúčaní NAP 

2014-2019 bola vytvorená aj táto štúdia, poskytujúca bližší náhľad na špecifické skupiny 

žien, na ktorých je páchané násilie. 

„Ako nevyhnutné sa ukazuje pokračovať vo výskumoch so zameraním na špecifické otázky 

násilia, formy násilia a jeho ekonomické a sociálne dopady. Nové informácie a špecifický 

čiastkový pohľad na problematiku môže vniesť výskum násilia špecificky a viacnásobne 

ohrozených skupín žien“ (NAP, 2013). 

Legislatívny rámec SR ošetrujúci poskytovanie sociálnych služieb pre obete domáceho 

a rodovo podmieneného násilia je vymedzený v Zákone 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 448/2008 Z. z.). Tento 

zákon prostredníctvom novely s účinnosťou od 1.1.2014 podchytil a zadefinoval novú cieľovú 

skupinu klientov/klientok, ktorým sú poskytované sociálne služby. §2 ods. 2 písm. g) definuje 

nepriaznivú sociálnu situáciu ako ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre 

ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb. Správaním iných fyzických osôb sa rozumie domáce násilie, rodovo 

podmienené násilie, alebo násilný trestný čin. Priamo pre túto cieľovú skupinu je možné 

zriadiť službu podľa §29 Zariadenie núdzového bývania. Tento typ zariadenia môže byť 

vyhradený pre určitú špecifickú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v §2 ods. 2 

písm. g) (teda napríklad len pre ženy/ matky s deťmi). 

 

V tomto type zariadení je ženám poskytované základné a špecializované sociálne 

poradenstvo. To znamená, že sa posudzuje jej momentálna situácia a na základe jej potrieb 
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je jej poskytnutá ďalšia pomoc – či už priamo napríklad vo forme ubytovania, alebo je 

distribuovaná na ďalšiu službu, ktorú na základe stavu potrebuje (lekárske ošetrenie, právnu 

pomoc...). Zariadenie núdzového bývania poskytuje klientke ubytovanie na určitý čas, ktorý 

si každé zariadenie stanovuje na základe interných predpisov. Je jej tiež poskytovaná pomoc 

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utvárajú sa podmienky na prípravu či 

výdaj stravy, vykonávanie osobnej hygieny, pranie, žehlenie a inú údržbu osobných vecí. 

Mnohé z týchto zariadení majú z dôvodu bezpečnosti utajenú adresu a je zachovávaná aj 

anonymita klientky. 

 

Zariadenie núdzového bývania tiež môže, pokiaľ má na to personálne a priestorové kapacity, 

utvárať priestor na prácu s násilníkom ako príčinou vzniknutej nepriaznivej situácie obete. 

V súlade s víziou poskytovania komplexných služieb je potrebné pracovať aj s násilníkom 

prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva. Dôležité však je, že takéto 

poradenstvo je násilníkovi možné poskytnúť výhradne mimo objektu zariadenia, v ktorom sa 

poskytuje služba obetiam domáceho násilia. Aby bolo možné poskytovať aj takýto typ 

sociálneho poradenstva, je nevyhnutné najskôr zabezpečiť príslušnú kvalifikáciu 

zamestnancom zariadenia. 

 

Zriaďovateľom zariadenia núdzového bývania môže byť verejný, alebo neverejný 

poskytovateľ sociálnej služby. Medzi neverejných poskytovateľov patria zariadenia 

neštátneho sektora, ako napríklad neziskové organizácie a občianske združenia, naopak 

verejným poskytovateľom služby sú mestá/obce, alebo vyššie územné celky. V súlade s §81 

zákona o sociálnych službách vyšší územný celok zabezpečuje poskytovanie sociálnej 

služby vo vybraných typoch zariadení sociálnych služieb, medzi ktoré patrí aj zariadenie 

núdzového bývania. Poskytovanie služby môže zabezpečiť tým, že sám zriadi príslušné 

zariadenie na základe dopytu po vybranej službe, alebo ju sprostredkuje prostredníctvom 

neverejného poskytovateľa, ktorého o poskytovanie takejto služby požiada. V takom prípade 

je vyšší územný celok povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom 

dosiahnuť zisk (§75, ods.3 zákona). 

Ak zariadenie núdzového bývania zriadi obec, poskytuje sa jej finančný príspevok z účelovej 

dotácie ministerstva na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo výške 150€ na 

jedno miesto v zariadení na mesiac, alebo 1 800€ na jedno miesto v zariadení na rozpočtový 

rok. 

 

Obdobnú starostlivosť, ako zariadenie núdzového bývania, poskytuje podľa §26 aj útulok, 

jeho cieľovou skupinou sú však všetky osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že 

nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb. Nie je teda poskytovaná špecificky pre cieľovú skupinu žien ohrozených domácim 

násilím, alebo na ktorých je násilie páchané. Taktiež nemá možnosť utajenia adresy 

zariadenia a je otázne, nakoľko útulok dokáže žene poskytnúť kvalifikované poradenstvo, 

bezpečie a tie služby, ktoré táto špecifická cieľová skupina potrebuje.  

 

Zákon 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele má vo svojej 

pôsobnosti podľa §62 zriaďovanie Krízového strediska, ktoré poskytuje ubytovanie a pomoc 

osobám nachádzajúcim sa v krízovej životnej situácii. Ubytovanie poskytuje pobytovou 

formou na obdobie, ktoré má slúžiť na zotavenie a preklenutie krízovej situácie 

klienta/klientky. Môže služby poskytovať aj špecifickej cieľovej skupine a špecializovať sa tak 
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na poskytovanie pomoci ženám, na ktorých bolo, alebo je páchané násilie. Zamestnanci 

zariadenia spolu s klientkou v takomto type zariadenia vypracovávajú individuálny plán na 

zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú aj metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou 

osobou, rodinou a blízkymi osobami týchto osôb.   

 

Ďalším významným posunom v oblasti legislatívneho ošetrenia problematiky domáceho 

a rodovo podmieneného násilia bude prijatie samostatného zákona o domácom násilí, ktorý 

je v pôsobnosti MPSVR SR a v súčasnosti sa už realizuje príprava návrhu zákona. 
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4 KVALITATÍVNY VÝSKUM MAPUJÚCI VYBRANÉ ASPEKTY ŽIVOTA 

RÓMSKYCH ŽIEN  

 

4.1 Hlavný cieľ a parciálne ciele výskumu  

 

Hlavným cieľom výskumu bolo podporiť sociálnu inklúziu rómskych žien ohrozených násilím 

skvalitňovaním služieb pomoci. V súlade s hlavným cieľom sme stanovili nasledovné 

parciálne ciele výskumu:  

 

o identifikovať osobitnosti prežitého násilia u rómskych žien a ich detí; 

o identifikovať faktory a dôsledky viacnásobného znevýhodnenia (rod/pohlavie, etnicita, 

rodinný status, vek, marginalizované prostredie) a ich rodová analýza; 

o identifikovať vyhľadanú a poskytnutú službu pomoci;  

o identifikovať osobitné potreby rómskych žien ohrozených násilím v oblasti služieb 

pomoci.  

 

Deskriptívne výskumné problémy:  

 

V súlade s hlavným a parciálnymi cieľmi štúdie sme stanovili nasledovné výskumné otázky:  

 

• Ako definujú, vnímajú „zažité, zažívané“ násilie participantky/participanti výskumného 

súboru22?  

• Ako vplývajú vek, rod/pohlavie, rodinný status, prostredie, etnicita na 

postavenie/sociálny status participantiek nášho výskumného súboru23? 

• Aká im bola poskytnutá pomoc? Je pre ne dostupná24?  

• Existujú špecifické potreby v oblasti poskytnutia pomoci participantkám výskumného 

súboru25?  

 

 

 

Operacionalizácia pojmov  

                                                           
22 V rámci tejto výskumnej otázky sme mali dostať odpoveď jednak na to, aký druh, prejav násilia zo strany mužov 
zažívali, ale na druhej strane bolo ambíciou zistiť, ako participantky interpretovali zažívané násilie, t.j. čo vlastne 
za násilie považovali. Významnou otázkou teda bolo, či existujú v tomto prípade nejaké identifikovateľné 
špecifiká?  
 
23V nadväznosti na prvú výskumnú otázku sme mali identifikovať, do akej miery determinujú 
vek/rod/status/etnicita možnosti participácie týchto žien na veciach verejných, súkromných. Sú tieto faktory 
determinantom pri hľadaní si práce? Čo znamená pre tieto ženy vzdelanie, môžu sa vzdelávať? Sú tieto faktory 
determinantom pri angažovaní sa týchto žien v akýchkoľvek oblastiach ich života? Môžeme uvažovať/hovoriť 
o sekundárnej/terciárnej – dvojnásobnej/viacnásobnej segregácii týchto žien?  
 
24 Predpokladali sme, že ak tieto ženy verejne hovorili o násilí, dostala sa im nejaká forma pomoci. Kto všetko vie 
teda o ich situácii? Komu sa zdôverili? Kto im formálne/neformálne – profesionálne/laicky pomohol? Alebo 
nepomohol? Prečo? Aké sú podľa nich bariéry vyhľadania a následne ak vyhľadajú nejakú pomoc, tak 
poskytnutia pomoci? Je problémom dostupnosť? Sú bariérou platené služby? Môže byť bariérou ich etnicita? Ako 
sa k nim správajú odborníci/odborníčky z tzv. pomáhajúcich profesií po vyhľadaní pomoci? 
 
25 Ako sa v minulosti pokúšali ochrániť seba a svoje deti? Čo im pomáhalo? Čo zvyčajne robili v situácii akútneho 
útoku zneužívateľa? Čo by mali podľa žien zažívajúcich násilie urobiť odborníci/odborníčky, aby jednak vyhľadali 
pomoc a aby sa zmenila ich situácia? 
 



38 
 

 

 Primárne sme mapovali násilie na ženách v intímnych vzťahoch, teda násilie, ktoré 

pácha muž – partner, manžel, druh, priateľ.  

 

 Sekundárne sme sa zamerali aj na tzv. extrémne prípady – kedy zneužívateľom 

môže byť ktokoľvek z užšej, resp. širšej rodiny – otec, nevlastný otec, svokor, matka, 

svokra, brat, sestra a pod, resp. ak je iniciátorom skupina, komunita.  

 

 Zameriavali sme sa predovšetkým na participantky, ktoré zažili násilie 

a chcú/môžu/budú hovoriť o svojich traumatických skúsenostiach s výskumníčkami.  

 

Základný aparát termínov, ktoré charakterizujú jednotlivé formy, druhy, prejavy násilia 

a ktoré sme pre účely tejto štúdie považovali za násilie:  

Tabuľka 1 – Základný aparát termínov  

Forma 

násilia 
Psychické Ekonomické Sexualizované Fyzické 

 klamstvá, poučovanie, 

kritizovanie, obviňovanie, 

urážky, obmedzovanie 

kontaktov, nadávky, žiarlivosť, 

ponižovanie, izolácia, kontrola, 

zabraňovanie zamestnať sa, 

zastrašovanie, zľahčovanie,  

zvaľovanie viny, vyhrážanie sa, 

sebapoškodzovanie, 

vyhrážanie sa samovraždou, 

vyhrážanie sa zabitím, iné.... 

neprispievanie 

financiami, 

odmietanie 

starostlivosti, 

obmedzovanie 

prístupu 

k majetku, 

vymáhanie 

peňazí, ničenie 

vecí  majetku, 

iné.... 

obťažovanie, 

vynucovanie 

sexu, nútenie 

k nepríjemným 

sexuálnym 

praktikám, iné... 

sácanie, 

hádzanie, 

fackovanie, 

kopanie, 

udieranie, 

škrtenie, 

popálenia, 

bodnutia, 

ohrozovanie 

zbraňami, iné... 

Zdroj: OZ Fenestra, Košice (2015). 

 

 

4.2 Charakteristika zvoleného metodologického prístupu  

 

Základným metodologickým prístupom na získanie relevantných dát sa stala kvalitatívna 

obsahová analýza. Pri aplikácii obsahovej analýzy sme sa riadili nasledujúcimi krokmi, ako 

ich navrhuje Plichtová (In Miovský, 2006, s. 241): 

 

1. definícia a identifikácia vhodných dokumentov pre zamýšľanú obsahovú analýzu 
(prípadne informátorov, kedy dáta vytvárame napríklad metódou interview); 

2. zhromažďovanie údajov (prípadne prepis do písomnej podoby) a ich triedenie; 
3. definovanie základných jednotiek a tvorba systému kategórií a im zodpovedajúcim 

kódom; 
4. kódovanie textu/prepisu26; 
5. analýza a interpretácia dát; 
6. tvorba záverečnej správy. 

 

                                                           
26 Hendl (2008, s. 247) uvádza, že „otvorené kódovanie odhaľuje v dátach konkrétne témy“. Z uvedeného dôvodu 
je nevyhnutné pozorne prejsť všetkými údajmi, identifikovať osobitné javy, všímať si kritické miesta a použiť 
správny pojem na ich označenie. Otvorené kódovanie možno podľa autora aplikovať rôzne. Môžeme kódovať 
podľa odsekov, slovo po slove či po celých textoch, no dôležité je, aby sme nestratili cieľ kódovania. Šeďová 
(2007, s. 211) dodáva, že kódované jednotky (odsek, veta, slovo) nevolíme formálne, ale na základe významu.  
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4.3 Metóda analýzy empirických dát 

 

Tematická analýza sa stala základnou technikou analýzy zozbieraných dát. Túto techniku 

rozpracovali vo svojich publikáciách napríklad Plichtová (2002) a Hendl (1999) a môžeme ju 

zaradiť medzi techniky kvalitatívnej obsahovej analýzy. Významnú otázku, ktorú si tematická 

analýza kladie je, ako sú sociálne a psychologické fenomény tematizované, ako je 

štruktúrovaný sémantický svet, ktorý pozorované javy indikuje a dáva im význam. Tematická 

analýza asociácií je založená na triedení asociácií do kategórií podľa jednotlivých tém, ktoré 

nie sú dopredu dané, ale vynárajú sa v priebehu analýzy, a to v závislosti od kolekcie 

asociácií. Prvým krokom pri aplikácii tematickej analýzy je frekvenčná analýza, lebo značne 

šetrí čas pri samotnom tematickom triedení asociácií. V druhom kroku 

výskumníci/výskumníčky zoskupujú asociácie, ktoré sú významovo ekvivalentné, avšak sú 

vyjadrené inou lexikálnou jednotkou. Princípom tohto triedenia asociácií je zoskupovanie 

tých asociácií, ktoré sledujú tú istú ideu, avšak vyjadrujú ju rozdielnymi lexikálnymi 

prostriedkami. Ak je počet takýchto kategórií ešte stále príliš rozsiahly (viac ako 15 kategórií), 

pristupuje výskumník/výskumníčka k tretiemu kroku, v ktorom hľadá a testuje dôvody pre 

širšie tematické zoskupenia. Obvykle je výsledkom takéhoto skúmania korekcia systému 

kategorizácie. Následne výskumník/výskumníčka systém tematických kategórií overuje, a to 

tak, že ho použije pre novú kolekciu asociácií. Cyklus zatrieďovania a korigovania systému 

triedenia sa končí vtedy, keď sa podarí zatriediť každú z asociácií, resp. zostane malý počet 

nezaradených asociácií, ktoré nazveme pod spoločnou kategóriou „rôzne". Kategórie musia 

byť navzájom exhaustívne (vyčerpávajúce) - t.j. musia zahŕňať všetky položky, ktorých sa 

triedenie týka a navzájom sa vylučujúce (Plichtová, 2002, s. 87-88). 

 

4.4 Spracovanie výsledkov výskumu  

 

Spôsob spracovania výsledkov výskumu prezentujeme deskripciou jednotlivých postupov, 

nasledujúcich po fáze získania empirických dát. Uvádzame ich nasledovne:  

 

1. Usporiadanie záznamov podľa zvolenej chronológie, aby sme tak vytvorili 

predpoklad dobrej orientácie v získaných záznamoch.  

2. Prepisovanie materiálov (v prípade pološtruktúrovaného interview do tabuliek 

podľa metodiky záznamov interview ako to uvádza Gavora, 2006, s. 111).      

3. V ďalších bodoch sme zvolili postup tematickej analýzy asociácií.  Tento 

postup ako ho uvádza Hendl (1999, s. 171-172) je nasledovný:    

                                                

 Ak si ku každej asociácii, ktorá sa opakuje u viacerých participantov/tiek pripíšeme 

číslo, ktoré vyjadruje počet opakovaní, redukujeme tým počet asociácií, ktoré treba 

triediť na počet odlišných asociácií (Plichtová, 2002, s. 87).   

 Prečítame si niekoľkokrát prepis a na jednom okraji stránok si poznamenáme 

poznámky o tom, čo informant/ka povedala. Môže ísť o asociácie, zhrnutie alebo 

predbežné interpretácie.  

 Na druhom okraji stránky uvedieme názvy alebo označenia tém, ktoré sa našli v 

texte. Na zvláštny papier vytvoríme zoznam všetkých tém a hľadáme medzi nimi 

spojenie. Pritom môžeme objaviť, že niektoré témy sa zhlukujú, v jednu 

všeobecnejšiu tému. Niektoré témy môžu byť všeobecnejšie, niektoré naopak 

vedľajšie alebo podriadené všeobecnejším. V priebehu tejto analýzy možno odhalíme 

zvlášť dôležité alebo ústredné témy, ktoré vysvetľujú všetky ostatné. V priebehu 
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rozvíjania analýzy spätne kontrolujeme, či sú naše kroky opodstatnené obsahom 

textu - v tejto fáze sa snažíme o usporiadanie tém.  

 Vytvoríme nový zoznam tém usporiadaných na základe predchádzajúcej analýzy. 

Vyznačíme prípadne hierarchickú štruktúru tém.  

 Pri každej téme vyznačíme, kde je možné nájsť príslušné príklady v analyzovanom 

texte pomocou čísla strany a kľúčového slova vybraného z textu. Taktiež je vhodné 

kódovať miesta v texte nejakým identifikátorom. Úroveň a typ kódovania závisí na 

rozsahu projektu. Niektoré témy môžu priamo súvisieť s otázkami, ktoré projekt 

predkladá a rieši, iné môžu mať neočakávaný charakter. Informantka napríklad chápe 

problém iným spôsobom než výskumník. Iné témy môžu mať všeobecnejší charakter 

a súvisia s všeobecnejšími názorovými štruktúrami informantky, jej štýlom myslenia a 

vyjadrovania. Tieto okolnosti môžu prispieť k modifikácii zamerania výskumu. V 

priebehu analýzy si uvedomujeme typy explanácie, ktoré využívame pri interpretácii27.  

 Pokiaľ máme záznamy od viacerých informantiek/informantov, je možné postupovať 

rôzne. Vybrali sme si možnosť použiť zoznam tém od prvej informantky/informátori v 

analýze ďalších záznamov, pričom budeme hľadať inštancie tém v novom texte. 

Zároveň sme pripravení doplniť zoznam o nové témy, ktoré sa môžu objaviť. 

 

4.5 Výskumné metódy získavania empirických dát  

 

Pri výskume sme využili pre zber empirického materiálu pološtruktúrované interview28 a 

participačné pozorovanie zamerané na vybrané oblasti života rómskych žien, smerujúce 

k odhaleniu čiastkových aspektov skúmaných problémov.  

Pološtruktúrované interview patrí medzi najvýhodnejšie, najčastejšie používané a zároveň 

najnáročnejšie metódy získavania kvalitatívnych dát. Vychádza z pripravených otázok 

výskumníka a umožňuje ich objasniť. Toušek (2012) konštatuje, že pri použití 

pološtruktúrovaného interview má výskumník priebeh rozhovoru čiastočne pod kontrolou. 

Zameriava sa v ňom na konkrétne témy, ktoré ho vo výskume zaujímajú. Dôležitým kritériom 

je, aby skúmaná osoba (participant/participantka) správne porozumel/a otázkam 

výskumníka.  

 

Miovský (2006) uvádza nasledovné výhody pološtruktúrovaného rozhovoru: 

- dáva väčší priestor pre vyjadrenie subjektívnych názorov participantov/participantiek, 

- umožňuje vyjasniť si možné nedorozumenia v priebehu interview 

s participantmi/participantkami, 

- výskumník si počas interview robí poznámky,  

- pološtruktúrovaný rozhovor umožňuje ísť viac do hĺbky daného problému. 

 

                                                           
27 Ide o tieto možnosti: a) klasifikácia, typológia názorov alebo pohľadov a explanačných štýlov, ktoré 
informantka/informant používa; b) vývoj teórie; analýza vedie k návrhu teórie o postoji informantky, opierame sa o 
informácie, ktoré sa objavujú v texte; c) komplexnosť, dvojznačnosť; hlavným poznatkom môže byť zložitosť 
uvažovanej témy a kontradikcie, ktoré text  vyjavuje; d) najzaujímavejšia môže byť história života informantky; 
cieľom je potom zapísať naratívnu históriu jej života.    
 
28 Pri vedení rozhovoru sme venovali pozornosť úvodnému nadviazaniu kontaktu a budovaniu dôvery. Počas 
celého rozhovoru sme plne akceptovali osobitosti i momentálny stav participantiek a kládli vopred pripravené 
otázky, ktorých poradie nebolo vopred dané a záväzné. S ohľadom na typ výskumnej vzorky, ktorú sme si vybrali, 
sme volili jednoduché a výstižné otázky, aby im participantky porozumeli. Nevýhoda tejto techniky spočívala v 
malom počte komunikačných partnerov/partneriek, ktorý sťažuje generalizáciu zistených výsledkov vzhľadom na 
celú populáciu (Hendl, 2005). 
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Pri pološtruktúrovanom interview môže byť voľba slov i formulácia pozmenená, poprípade 

môže byť niečo dovysvetľované. Výhodou pološtruktúrovaného rozhovoru je najmä to, že 

dokáže eliminovať nevýhody štruktúrovaného a neštruktúrovaného rozhovoru. (Gavora, 

2007). 

 

4.6 Anamnéza predchádzajúca interview  

 

Pred realizáciou rozhovorov sme pripravili konkrétne otázky vzťahujúce sa k jednotlivým 

témam – vytvorených na základe parciálnych cieľov výskumu a deskriptívnych výskumných 

problémov. Prehľad kladených otázok obom skupinám participantov a participantiek 

uvádzame v nasledovných tabuľkách.  

 

Skladba otázok pre ženy zažívajúce násilie 

 

Tabuľka 2 - Základné demografické údaje o ženách zažívajúcich násilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné 

demografické 

údaje 

Základné otázky 
Doporučené 

otázky 
Navrhnutý rozširujúci materiál 

Koľko máte rokov?   

Aké máte 

ukončené 

vzdelanie? 

Koľko 

máte 

detí, v 

akom 

veku? 

Aký je Váš 

príjem, z 

čoho žijete? 

 

Kde bývate, 

kto s Vami 

ešte býva?  

Opíšte 

prostredie, v 

ktorom žijete. 

Ste zamestnaná?   

Ste vydatá, v akom 

ste vzťahu so svojim 

partnerom? 

Koľko máte 

detí, v akom 

veku? 

Ako ste 

prežívali 

materstvo? 

 

 Ako chcete, 

aby som Vás 

vnímala? 

Ako si želáte, 

aby Vás ľudia  

vnímali? 

Ako Rómku, 

Maďarku, 

Slovenku? 

 

Tabuľka 3 - Základné demografické údaje o zneužívateľovi 

 

 

 

 

 

 

Základné 

demografické údaje 

o zneužívateľovi 

Základné otázky 
Doporučené 

otázky 

Navrhnutý rozširujúci 

materiál 

Koľko má rokov?   

Aké má 

ukončené 

vzdelanie? 

  
 

. 

Je zamestnaný?   

Ako chcete, aby 

sme ho vnímali? 

Ako si želáte, aby 

ho ľudia  

vnímali? 

Ako Róma, Maďara, 

Slováka? 

 

Aký je jeho 

zdravotný stav? 

Užíva nejaké 

lieky? Drogy? 

Alkohol? 

Ak áno, 

ako 

často? 

Ako sa vtedy 

správa? Ako 

dlho to trvá? 
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Tabuľka 4 - Situácia mapujúca násilie v rodine  

 

 

 

 

 

 

Situácia mapujúca 

násilie v rodine 

Základné otázky 
Doporučené 

otázky 

Navrhnutý rozširujúci 

materiál 

Čo robíte v situácii 

útoku? 

 

 

 

 

Opíšte ako vyzerá 

Váš bežný deň?  

Čo na to rodina, 

príbuzní, susedia? 

Kto drží financie, 

chodí na nákupy? 

Môžete ísť do 

obchodu kedy 

chcete a kúpiť čo 

chcete? 

Stretávate sa so svojou 

rodinou? 

Kontroluje Vás 

partner? Čo 

konkrétne? 

Žiarli na Vás? Vyhráža sa Vám? 

 

Hovorí Vám že je 

to Vaša vina? 
 

 

Tabuľka 5 - Formálna a neformálna pomoc  

 

 

 

Formálna 

a neformálna 

pomoc 

Základné otázky 
Doporučené 

otázky 

Navrhnutý rozširujúci 

materiál 

Zdôverili ste sa 

niekomu? 

Vyhľadali ste 

odbornú pomoc? 
Ak nie, prečo? 

Viete o nejakých 

zariadeniach vo 

Vašom okolí kde by 

Vás prijali a pomohli 

Vám? 

Využili by ste 

takúto pomoc? 
 

 

 

Skladba otázok pre odborníkov a odborníčky v oblasti poskytovania pomoci ženám  

zažívajúcim násilie 

 

Tabuľka 6 - Druh, forma a rozsah poskytovanej služby 

 

 

 

 

 

 

 

Druh, forma 

a rozsah 

poskytovanej 

služby 

Základné otázky 
Doporučené 

otázky 

Navrhnutý rozširujúci 

materiál 

Čo viete ako 

zariadenie/organizácia 

poskytnúť žene? 

Ak žena príde 

(možno aj s 

deťmi), čo zväčša 

požaduje? Aké 

služby a pomoc 

vyhľadáva? 

 

 

Aké služby a pomoc 

ponúkate? 

Čo všetko 

poskytuje Vaše 

zariadenie v 

zmysle 

zabezpečenia 

ochrany ženy, 

Stretli ste sa už zo strany 

ženy s nejakou 

prosbou/požiadavkou, 

ktorú ste neposkytovali? 



43 
 

prípadne jej detí? 

Koľko žien evidujete 

ročne a koľko 

momentálne (stav ku 

dnešnému dňu)? 

Koľko z nich je 

rómskych? 

 

Ako identifikujete rómsku 

ženu? Pýtate sa jej to 

nejakým spôsobom? 

Ako? 

Aká je maximálna 

doba poskytnutia 

ubytovania vo vašom 

zariadení, centre? 

Z Vašej skúseností 

chcú ženy nocľah 

(na par dní) alebo 

dlhodobejšie 

ubytovanie? 

Postačuje podľa Vás táto 

doba poskytnutia 

ubytovania žene na to, 

aby sa stala 

"samostatnou" a 

dokázala sa začleniť do 

života? 

 

Keď sa blíži koniec 

pobytu ženy v 

zariadení, čo sa vtedy 

deje? (ak žena ešte 

nie je pripravená odísť 

– financie, súdy...). 

Aké má žena 

možnosti? 

 

  

 

Tabuľka 7 - Spolupráca, pomoc poskytovaná rómskym ženám 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca, 

pomoc 

poskytovaná 

rómskych 

ženám 

Základné otázky Doporučené otázky 

Navrhnutý 

rozširujúci 

materiál 

Podľa Vášho názoru sú rómske 

ženy v určitom znevýhodnení v 

SR v porovnaní so ženami z 

majority pri vyhľadávaní pomoci? 

(Ak áno, v čom?) 

 

Podľa Vášho názoru 

(resp. ak sú nejaké 

dáta, štatistiky), je 

hľadanie pomoci 

rómskych žien 

zažívajúcich násilie u 

nás na vzostupe alebo 

má skôr klesajúcu 

tendenciu? Čo je za 

tým podľa Vás, aká je 

príčina? 

 

 

 

 

Mohli by ste 

mi 

porozprávať z 

Vašej praxe, 

ako vyzerala 

reálna pomoc 

ženám? 

Nakoľko sú podľa Vás informácie 

o pomoci rómskych ženám pre 

ne dostupné? Ak nie, čo by sa 

dalo pre to urobiť, aby boli, aby 

pomoc vyhľadávali? 

 

 

Odkiaľ sa 

ženy o pomoci 

dozvedajú? 

Aké sú zdroje 

ich informácií 

o pomoci?  

Spolupracujete aj s inými MVO 

alebo akýmikoľvek 

zariadeniami/organizáciami? (Ak 

Spolupracujete aj s 

ostatnými zložkami 

v SR? 
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áno, akými? Ako vyzerá takáto 

spolupráca?) 

Máte aj nejaké interné školenia 

pracovníkov/pracovníčok v 

oblasti násilia páchanom na 

ženách alebo scitlivovacie 

techniky/metódy? 

  

 

Tabuľka 8 - Budúcnosť 

 

 

 

 

Formálna 

a neformálna 

pomoc 

Základné otázky Doporučené otázky Navrhnutý 

rozširujúci 

materiál 

Z vlastnej skúsenosti a ak 

by to bolo vo Vašej moci a 

boli by financie, zmenili by 

ste niečo, čo sa týka 

legislatívy v SR, činnosti a 

postupov polície, resp. 

čokoľvek vo Vašom 

zariadení/organizácii? 

Ako podľa Vás vníma bežný 

človek na Slovensku násilie 

páchané na ženách 

všeobecne a násilie na 

rómskych ženách? Dalo by sa 

to nejako porovnať, vidíte 

nejaký rozdiel (v čom)? 

 

Aké máte plány alebo 

vízie do budúcnosti? 

  

 

4.7 Časový harmonogram a plán výskumu  

 

Na tomto mieste si dovolíme konštatovať, že výskumná časť predkladanej výskumnej štúdie 

nie je rozdelená do dvoch celkov (výskum č. 1 a výskum č. 2), ale tvorí súrodý celok pre 

lepšie porozumenie a riešenie danej problematiky. Celú prípravu a realizáciu oboch 

výskumov by sme mohli v jednotlivých krokoch vymedziť nasledovným postupom:  

 

1. špecifikácia výskumného súboru, teoretické a praktické vymedzenie problémov 

výskumu (december 2014 – január 2015); 

2. ukotvenie súčasného stavu skúmanej problematiky (január 2015); 

3. zváženie možných výskumných stratégií a zdôvodnenie navrhovaného výskumného 

plánu (február 2015); 

4. opis výskumného postupu - t.j. výber prostredia, zdrojov údajov a vzorky (február 

2015); 

5. postupy zberu údajov (marec – apríl 2015); 

6. stratégia prezentácie zistení (máj – jún 2015). 

 

4.8 Charakteristika výskumného súboru  

 

Pred realizáciou výskumu bolo nevyhnutné si ozrejmiť s akou vzorkou potenciálnych 

účastníčok/účastníkov výskumu budeme pracovať. Nakoľko sme si zvolili ako základný 

metodologický prístup kvalitatívny výskum, pre výber výskumnej vzorky je typický zámerný 
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výber. Predpokladom pre kvalitný výber výskumnej vzorky sú jeho objektívne stanovené 

kritériá:  

 

Rómske ženy29:  

1. rómske ženy so skúsenosťou zažitého/zažívaného násilia žijúce v prostredí, kde nie 

je dostupná adekvátna pomoc; 

2. rómske ženy so skúsenosťou zažitého/zažívaného násilia, ktoré vyhľadali/ktorým bola 

poskytnutá adekvátna pomoc; 

3. rómske ženy bez identifikovanej skúsenosti so zažitím/zažívaným násilím30, 

s primárnym cieľom analyzovať ich postavenie v rodine, komunite.  

 

Výskumnú vzorku štúdie tvorili rómske ženy zo západného, stredného a východného 

Slovenska. Vo výskume participovalo 21 rómskych žien žijúcich v segregovaných lokalitách 

i žijúcich rozptýlených medzi majoritou. Uvedomujeme si, že veľkosť vzorky mohla byť 

rozsiahlejšia, považujeme za nevyhnutné však konštatovať, že práve z dôvodu tak náročnej 

a citlivej témy, časového limitu a nemožnosti nadviazania kontaktu s kľúčovými informátormi 

a informátorkami z prostredia lokalít, odkiaľ ženy zažívajúce násilie pochádzali, došlo 

realizovaným výskumom k saturácii získaných dát.  

 

Výskum sa realizoval v teréne v daných lokalitách formou rozhovorov, ktorým predchádzalo 

oslovenie, nadviazanie kontaktu a vysvetlenie zámeru výskumu, čo je jeden z aspektov 

zabezpečenia etiky vo výskume. Oslovené boli výlučne ženy, ktoré samy seba považovali 

a označovali za Rómky z hľadiska etnickej príslušnosti alebo deklarovali samy seba na 

základe rómskej národnosti. Na strednom Slovensku sa realizovali rozhovory v lokalitách 

miest a obcí Banská Štiavnica, Hronský Beňadik, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica 

a Brezno. Participovalo na ňom celkovo sedem žien vo veku od 30 do 65 rokov. Čo sa týka 

ostatných demografických údajov, tak išlo o ženy, z ktorých dve sú vydaté, štyri žijú 

v partnerskom vzťahu a dve zo siedmich bývajú v segregovanej lokalite. Zvyšných päť žien 

žije rozptýlene medzi majoritou v rámci miest a obcí. Tri zo sedem žien bývajú samostatne 

s deťmi a partnerom. Štyri ženy uviedli viacgeneračné bývanie. Všetkých sedem žien 

zúčastnených výskumu v rámci stredného Slovenska sa v rozhovoroch vyjadrovalo k násiliu 

páchanom výlučne zo strany intímneho partnera. Na východnom Slovensku sa realizovali 

rozhovory v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. Participovalo 

na ňom celkovo päť žien vo veku od 19 do 45 rokov. Čo sa týka ostatných demografických 

údajov, tak išlo o ženy, z ktorých tri žili v manželskom vzťahu, z toho jedna žije aj naďalej v 

manželskom vzťahu a dve sa rozviedli. Tri ženy žili v rómskej komunite, dobre situovanej 

viacgeneračnej rodine. Dve ženy žili v partnerskom vzťahu, z toho jedna bývala vo 

viacgeneračnej rodine v „rozptyle“ medzi majoritou, a jedna v segregovanej lokalite v chatrči, 

spolu s rodičmi. Všetkých päť žien zúčastnených vo výskume v rámci východného Slovenska 

sa v rozhovoroch vyjadrovalo k násiliu páchanom výlučne zo strany partnera, v troch 

                                                           
29 Pod označením „rómska žena“ sme počas realizácie výskumu rozumeli klientku/ženu/pani, ktorá samu seba 
identifikuje ako Rómku z hľadiska príslušnosti (t.j. cítenie sa ako Rómka, prežívanie „rómstva“). Alebo išlo 
o rómsku ženu, ktorá deklarovala svoju etnicitu na základe národnosti. Výskumníci a výskumníčky tejto štúdie tak 
jednoznačne odmietli využívať prístup tzv. pripísanej etnicity, kedy sa napríklad na základe „kvalifikovaného 
odhadu“ odborníkov a odborníčok (terénny sociálny pracovník/pracovníčka, starosta/starostka) určuje, kto je 
považovaný za Róma/Rómku a kto nie. 
30 Mali sme na mysli ženy, ktoré si nemuseli uvedomovať (najmä pod vplyvom rodových stereotypov), že 
zažívajú/zažili násilie zo strany svojho partnera (manžela, druha) a prejavy násilia výskumníci a výskumníčky 
identifikovali ako sekundárne.    
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prípadoch išlo aj o násilie zo strany rodinných príslušníkov manžela/partnera. Na západnom 

Slovensku sa výskumu celkovo zúčastnilo 11 rómskych žien vo veku od 27 do 59 rokov. 

Výskumnú vzorku tvorilo 8 žien žijúcich v núdzovom a chránenom bývaní v okrese 

Bratislava, dve ženy žijúce samostatne v meste Bratislava a jedna žena bývajúca v rómskej 

osade v obci Lozorno. Participantky v núdzových zariadeniach mali trvalé bydlisko 

v nasledujúcich okresoch – Malacky, Dunajská Streda, Turčianske Teplice a  Bratislava. Ani 

jedna participantka nežije v partnerskom vzťahu alebo v spoločnej domácnosti s páchateľom. 

Jedna klientka z núdzového centra absolvujúca rozhovor bola nepočujúca. Na výskume sa 

podieľali  rómske matky, okrem jednej, ktorá bola bezdetná. Násilie zo strany partnera 

uviedlo 9 žien, dve ženy boli týrané zo strany otca a nevlastného otca. 

 

Predkladané tabuľky, teda tabuľka (č.9) ponúka základné demografické údaje o ženách, 

s ktorými sme realizovali rozhovory. Tabuľka (č.10) poskytuje základné demografické údaje 

o násilníckych mužoch participantiek výskumnej štúdie.  

 

Tabuľka 9 - Prehľad základných informácií o rómskych ženách zažívajúcich násilie 

Meno31 Vek 
Rodinný 

stav 
Vzdelanie 

Zárobková 

činnosť 

Počet 

detí 
Bývanie Príjem 

D.S. 31 Rozvedená Základné Nezamestnaná 2 Podnájom 108 eur 

X.Y. 27 Rozvedená 
SOU 

obchodné 
Nezamestnaná 2 

Rodinný 

dom 
108 eur 

V.S. 52 Rozvedená 

SPŠ – odbor 

keramika - 

neukončená 

Invalidná 

dôchodkyňa 
2 

Trojizbový 

byt 
193 eur 

M.B. 34 Družka SOŠ Nezamestnaná 1 
Rodinný 

dom 
180 eur 

M.D. 27 Družka SOU 
Rodičovská 

dovolenka 
2 

Krízové 

centrum 
230 

S.B. 39 Vydatá 
SOŠ 

potravinárska 

Práca na 

dohodu, 

rodičovská 

dovolenka 

3 
Krízové 

centrum 
800 eur 

M.G. 47 Slobodná Základné Nezamestnaná 4 Podnájom 120 eur 

A.K. 38 Rozvedená 
SOU 

strojárske 

Invalidná 

dôchodkyňa 
0 Ubytovňa 232 eur 

A.B. 30 Slobodná 

Základné- 

špeciálna 

škola 

Rodičovská 

dovolenka 
5 Chatrč 300 eur 

B.G. 60 Vdova Základné 
Invalidná 

dôchodkyňa 
2 Podnájom 245 eur 

A.D. 38 Rozvedená SOU krajčírka 
Rodičovská 

dovolenka 
3 

Krízové 

centrum 
235 eur 

M.S. 30 Družka Základné Nezamestnaná 4 Chatrč 94 eur 

A.P. 30 Vydatá SOU Nezamestnaná 2 

Rodinný 

dom spolu 

s rodičmi 

210 eur 

E.D. 39 Vydatá 
SZŠ odbor 

zdravotná 
Nezamestnaná 2 Vlastný byt 210 eur 

                                                           
31 Pri identifikácii žien zažívajúcich násilie sme použili vymyslené iniciály mien.  
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sestra 

J.R. 29 Slobodná Základné Nezamestnaná 2 

Stredisko 

sociálnych 

služieb 

114 

J.K. 47 Slobodná 
SOU – 

nedokončené 

Zamestnaná 

v závodnej 

kuchyni 

3 
Krízové 

centrum 
400 

I.L 30 Slobodná SOU -krajčírka 

Zamestnaná 

v obchodnom 

reťazci 

2 
Krízové 

centrum 
350 

R.M. 42 Družka 
SOU – 

záhradníctvo 

Invalidná 

dôchodkyňa 
1 

Krízové 

centrum 
310 

F.D. 30 Slobodná 
SOU – 

knihovníctvo 

Zamestnaná - 

nepočujúca 
1 

Krízové 

centrum 
300 

K.J. 30 Družka SOU Nezamestnaná 3 Vlastný byt 280 

I.R. 65 Vydatá SOŠ 
Pracujúca 

dôchodkyňa 
3 

Rodinný 

dom 
500 

 

Tabuľka 10 - Prehľad základných informácií o páchateľoch násilia 

 

Meno32 Vek 
Rodinný 

stav 
Vzdelanie 

Zárobková 

činnosť 

Počet 

detí 
Bývanie 

K.L. 32 Rozvedený Základné Nezamestnaný 2 Podnájom 

B.H. 30 Rozvedený Základné Nezamestnaný 2 Rodinný dom 

F.B. 56 Rozvedený 
SOU – 

Hodruša 
Zosnulý 2 - 

P.L. 33 Druh SOŠ Murár 1 Rodinný dom 

A.F. 30 Druh Základné Výkon trestu 1 - 

P.K. 40 Ženatý SOU Nezamestnaný 3 Rodinný dom 

V.N. 48 Slobodný SOU Výkon trestu 4 - 

F.R. 50 
Nevlastný 

otec 
SOU Nezamestnaný 0 

Rodičovský 

dom 

R.B. 60 Ženatý SOU murár Zosnulý 2 Podnájom 

V.H. 40 Rozvedený SOU stolár Sezónne práce 3 Podnájom 

K.P. 45 Druh Základné Nezamestnaný 4 Chatrč 

Z.M. 30 Ženatý Základné Nezamestnaný 2 

Rodinný dom 

spolu 

s rodičmi 

E.B. 43 Ženatý Základné Murár 2 Vlastný byt 

C.K. 28 Slobodný Základné Výkon trestu 2 - 

Z.R. 47 Slobodný SOŠ Nezamestnaný 3 Bezdomovec 

M.R. 37 Slobodný SOU Výkon trestu - - 

N.R. 67 
Biologický 

otec 
SOU Kurič 2 Rodinný dom 

O.B. 30 Druh 
SOU – 

knihovníctvo 
Nezamestnaný 1 Ubytovňa 

A.B. 39 Druh SOU Nezamestnaný 3 Vlastný byt 

C.D. 68 Ženatý VŠ Dôchodca 3 Rodinný dom 

 

                                                           
32 Pri identifikácii mužov páchajúcich násilie sme použili vymyslené iniciály ich mien.  
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Expertné rozhovory s odborníkmi a odborníčkami pomáhajúcich profesií  

 

a) terénni sociálni pracovníci/pracovníčky a iní kľúčoví informátori/ky, ktorí sa stretli pri 

výkone svojej profesie s rómskymi ženami, ktoré zažili/zažívajú násilie.  

 

b) odborníci/odborníčky pracujúce oblasti krízovej pomoci a v oblasti služieb krízovej 

intervencie zameranej na pomoc ženám zažívajúcim násilie alebo ohrozeným 

násilím,  mimovládnych organizáciách, verejných inštitúciách, resp. zaoberajúce sa 

ľudskými právami rómskych žien.  

 

Išlo väčšinou o vedúce pracovníčky a pracovníkov – teda riaditeľky a riaditeľov, ktorí 

poskytujú služby pre ženy zažívajúce násilie. Išlo o odborníkov a odborníčky z pobytových 

zariadení, ako aj poradenských centier a poradní. Všetci odborníci a odborníčky majú viac 

ako 5 ročné skúsenosti s pomocou ženám ohrozeným násilím. 

 

V štúdii sme tak pracovali s dvoma výskumnými vzorkami. Jednu tvorili ženy - Rómky, ktoré 

zažívali/zažívajú násilie a odborníci a odborníčky z radov pomáhajúcich profesií. Realizovali 

sme pološtruktúrované interview s oboma skupinami, ide teda o dva na seba nadväzujúce 

výskumy, ktorých výsledky reflektujú jeden celistvý a súrodý obraz o predmetnej 

problematike.  

 

Tabuľka 11 - Prehľad základných informácií o realizovaných výskumoch 

 

Výskum 
Typ výberu 

súboru 
Početnosť 

Charakteristika 

súboru 

Metóda získania 

dát 

Č. 1 - 

kvalitatívny 
Zámerný 21 

Ženy zažívajúce 

násilie 

Pološtruktúrované 

interview 

Č. 2 - 

kvalitatívny 
Zámerný 14 

Odborníčky a 

odborníci 

pomáhajúcich 

profesií 

 

Pološtruktúrované 

interview 

 

4.9 Etické aspekty výskumu  

 

Etické otázky v spoločenskovednom výskume hrajú veľmi dôležitú úlohu. Nevyhnutné preto 

ešte pred začatím realizácie samotnej výskumnej štúdie bolo určiť dôležité zásady etického 

jednania výskumníka a výskumníčok voči participantkám a participantom. Jednou 

z najdôležitejších zásad bolo vytvoriť informovaný súhlas, na základe ktorého po podpísaní, 

resp. slovnom deklarovaní súhlasu s realizáciou rozhovoru a jeho nahrávkou na diktafón, 

následnom oboznámení sa s výskumom - jeho cieľmi, zameraním a pod. - nám boli 

sprístupnené, ako aj umožnené rozhovory s výskumnou vzorkou. To znamená, že v tomto 

prípade išlo o aktívny súhlas podložený podpísaním príslušného dokumentu (uvedený 

v prílohách), resp. zaznamenanie súhlasu s realizovaním rozhovoru prostredníctvom 

zvukového záznamu.  

Iba niektorí ľudia sú ochotní poskytnúť podrobnosti zo svojho súkromia s vedomím, že budú 

zverejnené. Preto bolo zachovanie súkromia dôležitou požiadavkou výskumu. Ako uvádza 

Hendl (2005, s. 155): „Anonymita nie je vždy dokonalým riešením, pretože napríklad miesto 
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výskumu je možné odhaliť zo súvislostí. Aby kvalitatívny výskum priniesol požadované 

výsledky, vyžaduje často dlhší pobyt v teréne“.  V našom prípade nemohla byť táto 

podmienka vo výskume splnená, keďže bol realizovaný na miestach (rodinný dom, krízové 

centrum, priestor pomáhajúcej organizácie), kde nie je možný dlhší pobyt. Môžeme teda 

konštatovať, že výskum bol v tomto smere časovo obmedzený, čo sa mohlo odzrkadliť 

jednak pri zbere dátového materiálu, ako aj pri analýze získaného materiálu (mali sme menej 

času na vytvorenie podpornej atmosféry pred realizovaním rozhovoru s konkrétnymi ženami, 

pre vytvorenie si dôvernejšieho vzťahu).  

 

Ďalšou dôležitou podmienkou splnenia etických zásad vo výskume bolo zabezpečenie 

emočného bezpečia. Rozhovory so ženami zažívajúcimi násilie smerovali k citlivým otázkam 

ako bolo napr. „zažité“ násilie, preto sme ich nemohli klásť bez prípravy (viď anamnéza 

predchádzajúca interview). Takýto rozhovor veľmi často pripomína rozhovor terapeutický, pri 

ktorom sa môže účastník/účastníčka otvoriť príliš. Nevyhnutné preto bolo určiť, na ktorom 

mieste bola potreba participantku zastaviť. Tu sme si museli uvedomiť svoju rolu vo výskume 

– zohrávať rolu výskumníkov, a nie terapeutov.   

Pri plnení etických zásad vo výskume nesmieme opomenúť tak zákon o ochrane osobných 

údajov č. 122/2013, prostredníctvom ktorých sme sa zaviazali (voči účastníkom/účastníčkam 

výskumu), že zrealizovaný výskum bude slúžiť len na vedecké účely a samozrejme 

nezverejníme osobné údaje participantiek výskumu.  

Azda najdôležitejšou etickou zásadou v našom výskume bolo jednak dodržiavanie zásady 

dobrovoľnosti účasti participantiek vo výskume a snaha o zamedzenie traumatizácie žien pri 

realizovaní výskumu. 

 

Ako sme už spomínali, pri realizovaní výskumu bolo nevyhnutné uvedomiť si rolu, ktorú 

budeme zohrávať vo vzťahu k participantkám. Výskumníci a výskumníčky preto vstupovali do 

terénu predovšetkým ako ľudia, ktorí sa chcú niečo o živote konkrétnych žien dozvedieť, 

ktorí nebudú hodnotiť ich jednanie, správanie, skutky, avšak taktiež nie ako ľudia, ktorí ich 

prišli liečiť – teda ako terapeuti či terapeutky. V tomto smere by bolo nevyhnutné udržiavať 

neutrálny postoj33 voči participantkám, voči tomu o čom hovoria, ako hovoria, a pod.  

 

 

4.10 Limity výskumu 

 

1. Časový limit – výskumníci a výskumníčky mali pomerne málo času na realizáciu 

výskumu, zber dát, jeho analýzu a následnú interpretáciu. Mohlo to mať následne 

vplyv na generalizáciu a objektívnosť dát.  

2. Limit výberu vzorky – časové ohraničenie výskumu limitovalo aj výber vzorky. 

Nakoľko nebol vytvorený dostatočný priestor pre vstup do terénu, spoznanie 

kľúčových informátorov/informátoriek, nebolo možné pracovať s reprezentatívnou 

vzorkou.  

3. Limit výberu výskumného prostredia  - výskumnú vzorku by mali tvoriť rómske ženy 

prevažne žijúce v marginalizovanom prostredí. To do istej miery limitovalo 

výskumníkov a výskumníčky pri výbere prostredia, kde sa výskum realizoval.  

                                                           
33 Zachovať neutralitu je však veľmi náročné, pretože výskumník a výskumníčky si vyberali témy, otázky, 
účastníkov/účastníčky výskumu podľa svojho záujmu, cieľov výskumu a možností. Boli aktívnymi činiteľmi 
procesu, viedli rozhovor, kládli otázky a taktiež rozhovor ukončili. 
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Absentovali kľúčoví informátori a informátorky, ktorí mohli zabezpečiť vstup do 

výskumného prostredia.  

 

4. Etický limit výskumu – pri vstupe do akéhokoľvek prostredia bolo nevyhnutné 

zabezpečiť bezpečie, ochranu a zabrániť traumatizácii, ktorá po rozhovoroch mohla 

nastať. Pri tak intímnej téme, akou je násilie, tobôž v komunite Rómov, sa toto 

kritérium niekoľkokrát „oslabilo“.   
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5 VÝSLEDKY A EXPLANÁCIA DÁT  

 

Konštatujeme, že predkladaná explanácia dát a závery získané zo 14 rozhovorov 

s odborníčkami pracujúcimi so ženami zažívajúcimi násilie a 21 rozhovorov so samotnými 

ženami, ktoré zažívajú násilie, sú interpretované na dvoch úrovniach. Prvá úroveň mapuje 

priebeh a dopad zažívaného násilia zo strany participantiek a druhá úroveň popisuje úroveň 

a rozsah poskytovaných špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie, 

ako aj bariéry, s ktorými sa počas výkonu svojej profesie odborníci a odborníčky našej 

výskumnej štúdie najčastejšie stretávajú.   

 

5.1 Násilie páchané na rómskych ženách 

„Chcela by som mladým ženám odkázať aby sa nebáli. Aby hneď na začiatku, keď zistia aký 

je ten partner, aby reagovali, postavili sa mu na odpor. Viem, že žena nebude fyzicky 

silnejšia ako muž, ale keď padne prvá facka, treba povedať dosť, netreba čakať na druhú, či 

tretiu. Možno že niekedy sa ten vzťah urovná, možno že to bude lepšie ale to je vždy len to 

možno, nech sa neboja. V dnešnej dobe sú aj zariadenia, ktoré pomôžu mladým ženám, nie 

je to tak ako pred tými 40timi rokmi, že žena si nevedela pomôcť, nevedela si rady, musela 

trpieť to, čo chcel muž. Nech sa skutočne neboja, nech sa postavia na vlastné nohy a idú 

ďalej. Nie vždy len pre deti.. aby bolo dobre len deťom.. ale aké je to dobro pre tie moje deti 

keď je ten otec zlý? Tie deti rastú, raz uvidia akého v skutočnosti majú doma rodiča. Takže je 

lepšie ostať s mamou sám, ako to, aby deti trpeli, pozerali sa a zažívali násilie.“ (I.R., 2015) 

 

Prvým krokom, ktorým sme začali s analýzou získaných empirických dát bolo označovanie 

javov a rozvíjanie vlastností a dimenzií prostredníctvom tematickej analýzy asociácií. 

Z použitia metód pološtruktúrovaného interview a participačného pozorovania s oboma 

výskumnými vzorkami, sme v prípade analýzy prepisov rozhovorov s 21 ženami zažívajúcimi 

násilie identifikovali 53 kódov. Po následnej generalizácii sa z niektorých stali kategórie, 

resp. zoskupením niekoľkých kategórií sa vytvorili témy. Uvádzame ich nasledovne: 

 

PRIEBEH NÁSILIA  

 

Medové týždne34 - XY (15,20,160)35; VS (135,215,280); MD (85,240); MB (90,115); AB 

(35,40,75); AP (20); ED (65); JR (105,135); IL (75); BG (40,110).  

 

Spúšťače násilia:   

a) Žiarlivosť – DS (305); VS (240); MD (55); AB (245); BG (45, 65, 100); JR (150); IL 

(210); JK (190); FD (85).  

b) Alkohol – VS (65); MB (50); MD (115); AK (65); AD (65, 335); MS (55); AP (55).  

c) Svokra – MD (190); XY (20, 35, 120). 

d) Závislosť partnera od drog – MG (50), AD (260), JR (75), IL (125), FD (55).  

e) Rozdielne názory – MG (85); AB (205); BG (55); AD (325); JR (120); RM (160); FD 

(90); MB (100);  

f) Rodový stereotyp – DS (110, 350); MS (75, 135); ED (120).   

                                                           
34 Identifikovaná téma.  
35 Vymyslená iniciála mena a číslo riadku v prepise rozhovoru.  
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Prejavy násilia voči participantkám: 

 

Fyzické násilie36 - XY (65), VS (265), MB (80), MD (25, 275), SB (70), MG (70), AB (345), AD 

(190), AP (60), ED, JR (85), RM (80), IL (75, 85, 110, 185, 245), JK (245), MS (65). 

 

Psychické násilie - DS (220, 275, 300), XY (60), VS (245), MB (105), MD (180, 225), SB 

(140), MG (75, 135), AK (105), BG (105), AD (195, 435), MS (125), ED, RM (195), IL (175, 

240), FD (130), AB (150).  

 

Ekonomické násilie - DS (235), XY (40), VS (145, 165), MD (255, 260), SB (105), MG (105, 

125), AB (85,195, 350), AD (200, 205, 375, 380, 385, 420), ED (70), RM (345), IL (225), JK 

(100, 225).  

 

Sociálne násilie - DS (220, 275, 300), VS (230), SB (135), MG (130), BG (50), AD (425), MS 

(125, 150), ED, RM (340), JK (240), FD (115), IL (150, 200, 235).  

 

Slovné násilie - DS (115), MB (75), MG (55), ED (45), RM (350).  

 

Sexuálne násilie -  MD (285), AK (35).  

 

Násilie zo strany rodiny partnera - ED (105, 115).  

 

Násilie voči ženám počas tehotenstva - AB (80, 110, 265), AD (80), ED (135), JR (55), JK 

(40), RM (60, 155).  

 

Prejavy násilia voči deťom - VS (280), DS (190, 270), SB (95), MG (75), AK (70, 95), MS 

(70), AP (70), ED, RM (150).  

 

Stratégie spracovania násilia:   

 

Bagatelizácia násilia 

Zo strany obete - DS (130), AP (95), JK (260) 

Zo strany okolia, rodiny - DS (200), XY (95), VS (275), MD (300), ED (95), JR (170), RM (85), 

IL (170, 295), JK (155, 270), ED (140), SB (155).  

Zo strany páchateľa - XY (125), MG (110), ED (85).  

Zo strany odborníkov - RM (120).  

 

Popieranie násilia  

Zo strany partnera XY (70), SB (140), MS (115), ED, RM (105).  

Maska – manipulátor - DS (200), AB (160), AD (305), ED, RM (215).  

 

Prenášanie zodpovednosti za násilie na ženu - DS (325), XY (80,90,130,145), VS (100, 

285), MB (120), MD (290), MG (150), BG (115), AP (120), FD (155), JK (260).  

 

                                                           
36 Identifikované podtémy.  
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Excesia moci - DS (50, 110, 185, 250, 260, 315), XY (120), VS (295), MD (40, 195), MG 

(145), AK (45, 80, 115, 120), AB (135, 215, 260, 290, 335), AD (470, 475), RM (100), IL (60, 

80, 220, 240), JK (115, 185, 205), FD (135-150).  

 

Dôvody zotrvania vo vzťahu  

Strach -  XY (160), VS (75, 110), MD (320), ED 

Hanba - ED (145),  

Ekonomická závislosť – IL (270), JK (280), VS (335) 

Viera v zmenu – AD (55,60,310,445).  

Láska – AB (175) 

 

Podpora a pomoc mimo partnerského vzťahu  

Neformálna – laická pomoc od rodiny, okolia – MB (160), AK (145), AB (190), JK (90, 135, 275) 

Pomoc profesionálna zo strany pomáhajúcich profesií – XY (135), VS (115, 120), JK (305) 

Dôvody nevyhľadania pomoci – IL (315), RM (355), AP (85, 130), AK (155), DS (135, 380), 

XY (95).  

Absencia pomoci zo strany rodiny – DS (60, 140, 150), MD (160, 295), SB (150), AK (40, 85, 

135), MS (80), AP (75), RM (145), AD (490, 560), MB (160),  

Absencia pomoc a podpory od okolia – SB (150, 155), AD (405), MS (95, 110).  

Absencia pomoci od odborníkov – RM (110, 225, 230), SB (75), JK (150) 

 

DOPAD NÁSILIA 

 

Dôsledky násilia - XY (90, 150, 155, 165), VS (270), AK (60), BG (70), AD (95, 540), MS 

(115), AP (145), JK (170, 315), FD (200).   

 

Pokračovanie násilia – JK (145), DS (15), MD (125), RM (305), AD (115-130), SB (45), AB 

(95, 225) 

 

Potláčania identity ženy – DS (65) 

 

Zdravotné následky – VS (130), MD (75,95,205), AK (25), BG (30), MS (165), ED (125,130), 

RM (40), IL (95), JK (275).  

 

Fyzické a psychické dopady na deti – MD (145), AD (105), JK (45).  

 

Nútená kriminalita obete – MD (215).  

 

Závislosť od drog – MD (35) 

 

Uväznenie násilníka – MD (55), SB (80), MG (175).  

 

Psychické následky – AK (50), ED, RM (235).  

 

Bezdomovectvo – AK (160).  

 

Na základe identifikácie jednotlivých tém ponúkame kostru analytického príbehu žien, ktoré 

zažili/zažívajú násilie v intímnom partnerskom vzťahu, v zmysle stanoveného hlavného cieľa 
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a parciálnych cieľov výskumu, ako aj deskriptívnych výskumných problémov v jednotlivých 

bodoch:   

1.)  medové týždne;  

2.) identifikácia spúšťačov násilia (žiarlivosť, alkohol, rodové stereotypy, závislosť partnera 

od drog, hádky, svokra);  

3.)  tolerovaná / netolerovaná hranica násilia – prejavy násilia voči žene, deťom; 

4.) stratégie spracovania konfliktných situácií (bagatelizácia násilia, popretie násilia, prenos 

zodpovednosti za násilie na ženu); 

5.) pomoc a podpora mimo partnerského vzťahu (prejavy pomoci a podpory, zásah polície, 

bariéry vyhľadania pomoci).  
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Na začiatku každého násilníckeho vzťahu boli tzv. medové týždne, ktoré v podstate 

potvrdzujú vyjadrenia žien v zmysle popisu tejto časti cyklu násilia, ako ho interpretuje 

odborná literatúra.  Ide teda o fázu násilia, kedy sa násilník nespráva násilne, agresívne, 

dokáže ešte ako tak svoje správanie kontrolovať. Väčšinou išlo o začiatok vzťahu, 

zoznámenie sa, kedy bolo všetko podľa týchto žien v „poriadku“. Samozrejme, bola to ich 

interpretácia, náznaky však viditeľné už na začiatku mohli byť. Ony ich mohli pokojne 

potláčať – veď boli zaľúbené, verili v zmenu, čakali spolu dieťa a pod. V žiadnom prípade 

popisované spúšťače nenahrádzajú príčiny páchaného násilia. Spúšťače, katalyzátory sú 

odborníkmi a odborníčkami skôr vnímané ako indikátory, ktoré sprevádza prvá fáza násilia – 

„ticho pred búrkou“. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko transkriptov opisujúcich práve tému 

„medových týždňov“:  

 

„Zo začiatku keď ešte tie jeho opilecké seansy neboli tak časté, len 3-4 krát do týždňa, 

netrvali celý týždeň, venoval sa deťom, čítal im rozprávky, pozerali spoločne televízor, išiel s 

nimi na prechádzku, alebo sme všetci spoločne išli na prechádzku...hral sa s nimi človeče 

nezlob sa a rôzne spoločenské aktívne hry...“ (V.S., 2015). 

 

„Materstvo som prežívala práveže krásne, tie chvíle boli najprv pekné..aj on sa radoval, chytil 

mi bruško, normálne sme oné, len potom začal fetovať, zašibalo mu to a proste strašne ma 

bijával. To bolo strašné, ešte aj tie spomienky mám stále, aj tie rany, čo mám, aj mi zašívali 

a to sa nedá nikdy oné, viete vymazať z hlavy“ (M.D., 2015). 

 

„...tak keď prišiel k nám, zo začiatku sa správal dobre, lebo som bývala s mamou, iba za 

mnou chodil, ale keď ma zobral bývať do Čiech, on už sa ku mne zle choval, on ma týral...“ 

(A.B., 2015). 

 

Následne po vstupe napríklad u mnohých z nich do manželstva, partnerstva, sa z ničoho nič 

všetko zmenilo. Môžu k tomu do istej miery prispievať spúšťače (katalyzátory) násilia, ale 

podstata celého tohto meniaceho sa procesu spočíva v tom, že keď sa napríklad 

odsťahovali, boli sami, narodilo sa dieťa, žila žena u svokry a pod., partner si bol istý svojou 

dominanciou a mal ženu v „područí“. Mohol tak akoby zakončiť celý ten proces dominancie 

moci nad svojou ženou, voči ktorej začal realizovať „neuveriteľné“ formy a prejavy násilia, 

ktoré majú (mali) nedozierne následky. Čo sa týka identifikovaných spúšťačov násilia, išlo 

najmä o drogovú závislosť partnera – alkohol, gamblerstvo, tvrdé drogy.  

 

„...dosť často pije, príde potom aj naliaty domov a moje štyri deti nevedia, kde sa majú pred 

ním schovávať, tak isto ako aj ja“ (M.S., 2015). 

 

„...čo sa týka alkoholu, často pil, proste každý deň. Potom keď prišiel opitý domov, bil pred 

mojimi očami matku a proste súrodenci ako plakali a ja tým, že som bola vlastne najstaršia, 

tak som musela proste brániť aj matku, aj súrodencov, takže viete jak je to.“ (A.K., 2015). 

 

Participantky veľmi často interpretovali ako možnú „príčinu“ partnerovho násilného správania 

závislosť od látkových, resp. nelátkových drog, najčastejšie závislosti od hracích automatov. 

Opäť je však nevyhnutné v tejto súvislosti pripomenúť, že táto závislosť nemôže byť príčinou 

násilia, je jeho spúšťačom.  Tento spúšťač mal priamu súvislosť s ekonomickým násilím, 

ktoré násilníci voči participantkám páchali. Ponúkame vybrané transkripty z rozhovorov:   
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„...však všetky peniaze, keď mi prišla materská, on si ich zobral do vrecka a ja som ani nič 

nemohla kúpiť, nič vôbec. Povedal, že za chvíľku príde a ani mňa nezobral so sebou, zavrel 

ma na kľúč doma a on išiel a prišiel bez peňazí. Ja som koľkokrát žobrala tam od mojej 

rodiny  plienky, aby mi dali pre malého“ (I.L., 2015). 

 

„...no dosť často, dosť často, on došiel z roboty, bol nahúlený alebo mal vypité a tým pádom 

sme sa začali hádať“ (M.G., 2015). 

 

Častým sprievodným znakom násilníckosti bolo užívanie tzv. tvrdých drog, po užití ktorých 

partner „strácal zábrany“ v prejavoch svojho správania:  

 

„...sám sa mi raz priznal, že bol narkoman. Takže fetoval, to viem, lebo sa mi s tým chválil 

a hovoril, že sám od seba prestal no, neviem ja som počula neraz, že používal sem tam tú 

trávu, bola som s ním, keď ešte som s ním žila, som s ním, videla som, jak to používal, tú 

trávu, marihuanu...“ (A.D., 2015). 

 

Ďalej môžeme hovoriť o žiarlivosti, ako významnom impulze, prostredníctvom ktorého sa 

partner správal násilnícky. Žiarlivosť ako identifikovaný spúšťač, mala súvislosť 

predovšetkým s následným sociálnym násilím, ktorému bola partnerka neskôr vystavená:  

 

„Žádne, on čo si vymyslel, alebo čo on si sám domýšlal a tá žárlivost to robila. On na mňa 

žárlil, ale nemal na čo žárlit. On si vymyslel dačo do hlavy, čo si zaumínil, to potom si na mje 

vyvršil“ (B.G., 2015). 

 

„Áno žiarlil, domýšľal si na každého s kým som prišla do kontaktu. Aj mne nadával, vulgárne, 

hanbím sa teraz o tom hovoriť, lebo môj otec je tu, aby nepočul. On mi hovoril zlé veci, žiarlil 

aj na môjho otca a pod.“  (A.B., 2015). 

 

„...no a on keď si niečo vsugeroval, že príklad ja som, viete keď sa vám sníva príklad ne, že 

ty si bola tam áno, tak on si to vsugeroval a veril si tomu, čo mal v hlave. A každý deň do 

mňa tak začínal. Tak si to vsugeroval, bola si tam, mala si chlapa a bola si tamto, bola si 

hentamto, no.“ (I.L., 2015). 

 

Po žiarlivostných scénach prichádzali verbálne útoky, ktoré boli iniciované zo strany partnera 

často úmyselne. Opäť to bola jedna zo stratégií týchto mužov, ako premyslene racionalizovať 

svoje násilné správanie. Veď mnohým z nich skutočne vadili absolútne malichernosti, 

maličkosti, čo navodzuje pocit veľmi nebezpečnej stratégie páchania násilia: 

 

„No lebo nemu šecko vadilo, absolútne šecko co sem spravila a myslím akože, co ja vím, ket 

to nebolo podla jeho, jak on to scel spravit, už už to išlo, už to išlo.“ (R.M., 2015). 

 

„Háda sa za hocjaké maličkosti, vždy si nájde dôvod aby rýpal do mňa...sú tie nezhody keď 

má apsťáky, nemá alkohol.. keď je nervózny, že si nemôže vypiť, tak vtedy začne trošku 

útočiť, ale vtedy sa to ešte dá zvládnuť.. ale keď si už vypije, tak nie.. tak je to už niekde inde 

zase (M.B., 2015). 

 

„...musíme byť ticho, tak ako on chce, ticho a kľud...sú to mnohokrát malichernosti, ktoré sú 

bežné, ale jemu to vadí...“ (D.S., 2015). 
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Po hádkach, žiarlivostných scénach, provokáciách vyvolávajúcich primerané reakcie 

partnerky, prišli neprimerané reakcie partnera, praktizované rôznymi formami násilia. 

Najčastejšími, ktoré sa vyskytovali v každom z 19 prepísaných rozhovorov, boli ekonomické 

násilie, psychické a sociálne násilie. Veľmi často sa vyskytovali v kombinácii, v minimálnej 

miere ojedinele. Identifikovali sme prejavy fyzického násilia, ale aj sexuálneho, a to v dvoch 

prípadoch.  

 

Ako sme uvideli, najčastejšou násilnou formou správania sa partnera bolo ekonomické 

násilie:  

 

„...nedával mi žiadne peniaze, ani som nevedela koľko peňazí dostávame, všetko išlo na 

jeho účet...“ (A.B., 2015). 

 

„Nie, nie nie...nemôžem, musím sa ho spýtať, či to môžem kúpiť...a on povie či áno, alebo 

nie.. 

Napríklad keď ideme kúpiť mäso na nedeľu, tak ešte aj mäso vyberá on...cítim sa dosť 

trápne, keď sa ma predavačka spýta, čo si prajete, a on odpovedá...a ja sa pozerám na 

neho...vždy sa pozerám na neho a on reaguje, komunikuje s predavačkami...nemôžem si 

vybrať druh tovaru, ktorý chcem...“  (D.S., 2015). 

 

„Chcel, aby som ja donášala peniaze, aby som ich ja živila, proste všetko mi zobral a kvôli 

nemu som ostala aj v dlhoch viac menej, má veľký podiel na tom, že som prestala platiť tie 

určité veci a som...a ešte ma aj zatiahol do takých pofiderných jeho, čo sú tie kšefty, jak sa to 

povie, urobil zo mňa bieleho koňa a ja aj to riešim, aby proste zas sa tu nenaskytlo, že ma 

niekto nahodí do auta a niečo sa nebodaj stane mne alebo temu malému...nemohla som si 

nikdy nič kúpiť, čo sa týka pre seba, ale keď už som  vlastne bola, išla na materskú, tak už 

som si buchla, že potrebuje to dieťa oné sunár a plienky a tú kozmetiku a vždycky som 

najprv to kúpila, ale on vždycky docielil, aby som kúpila tie cigarety a to víno a takže vždycky 

to dosiahol svojim spôsobom.“ (A.D., 2015). 

 

„...zobral mi zlato, brával mi materskú pravidelne, proste podvody, zobral mi občiansky, 

zrazu mi len chodili papiere, že ..vtedy sa robili podvody, kamery sa nejaké vyberali, ja 

neviem čo, to sú roky, no a proste takéto veci.“ (J.K., 2015).  

 

„Často mi chodil do peňaženky. Koľko rázy som aj zbadala ho a hovorila som mu, čo hľadáš 

v tej peňaženke? Vulgárne mi povedal a povedal, že to sú jeho, on potrebuje. Hovorím, to 

nie sú tvoje, to sú chlapcove na mlieko. Nie, on to zobral.“ (M.G., 2015). 

 

Prejavy identifikovaného psychického násilia sa často vyskytovali v kombinácii so slovným 

násilím:  

 

„...správa sa arogantne, násilne, a rieši veci v alkohole, ktoré by mohol riešiť za triezva.. 

vtedy je strašne múdry a chce si dokazovať, že on je ten, a ja som tá, ktorá môže byť rada že 

je..  že mám strechu nad hlavou, že mám čo jesť s deťmi.. strašne si dokazuje že je niekto...“ 

(D.S., 2015).  

„...Vyhráža sa mi že ma udrie, udiera a búcha po nábytku, robí krik... (M.B., 2015).  
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Od slovného násilia „plynulo“ prešli k prejavom psychického násilia – vydieraniu, 

zosmiešňovaniu, manipulácii a kontrole: 

 

„...kontroloval mi či mám veci uložené podľa farby, „museli byť poskladané v komínoch“, 

kontroloval, ako je ustlaná posteľ, plachta musela byť vyrovnaná, tak že keď hodil mincu, tá 

sa musela odraziť...“ (X.Y., 2015).  

 

„Sledoval každú minútu keď som išla do obchodu a keď som meškala hneď bola hádka, že 

kde som bola, s kým som bola.. hoci bolo v rade predo mnou veľa ľudí.. už si všetko ani 

nepamätám.. nesmela som vôbec krátke sukne a šaty nosiť.. všetko len pod kolená, pod 

členky.. výstrihy som nesmela, maľovať som sa nesmela ani len ústa že viac červenejší rúž.. 

len bledé farby rúže, ani oblečenie výrazne ostré farby.." (V.S., 2015).  

 

„Vyhrážať, vyhrážať...vždycky mi vyprával, ket sa se mnu hádal, že on ma za žebráka raz 

spraví, že mi nohy doláme...to bolo to vyhrážaní. Aj ma spravil za žebráka aj psychicky, 

aj...normálne.“  (B.G., 2015). 

„Veď koľko rázy som mu aj ušla, on po mne, za mnou autom išiel. Lebo mal auto ešte aj, tak 

som mala strach, aby ma niekde nezrazil alebo čo, lebo on by bol schopný, no, keď nožík 

chytil pod krk. Toho som sa najviac bála...kontroloval no stále. Alebo keď som išla na vécko, 

akože oni mali vzadu takú tu kadibútku, viete, keď som...ja keď som išla na potrebu, on tam 

stál pri mne, no.“ (I.L., 2015).  

 

V jednom prípade, ktorý sme mali možnosť identifikovať, išlo o násilie, ktoré páchal nevlastný 

otec voči svojej dcére. Išlo o kombináciu sexuálneho násilia, ku ktorého sa vyjadríme na 

ďalších stranách štúdie a najmä už spomínanému psychickému násiliu, ktoré je sprevádzané 

manipuláciu a kontrolou:  

 

„Vo všetkom ma kontroloval, keď som dostala zlú známku, nebil ma, ale proste musela som 

zasa skončiť s ním v posteli, proste kontroloval mi spodné prádlo, proste aké mám  prádlo 

spodné na sebe, čo si obliekam, či mám takú podprsenku alebo onakú podprsenku, musela 

som sa obliekať podľa neho, čipkovanú podprsenku, aj nohavičky a viete, tak...tak som sa ho 

bála, nemal ma kto ochrániť, tak som to robila zo strachu...viackrát proste povedal, že 

poviem niekomu, že ma sexuálne zneužíva, tak že proste, že akože ma zabije... že vlastne 

otčim ma zabije, a že zakope ma tak, že ma nikto nenájde a nikto sa o mojej smrti nedozvie.“ 

(A.K., 2015). 

 

Jedným z významných prejavov násilia, s ktorým boli participantky našej výskumnej štúdii 

konfrontované zo strany násilného partnera je sociálne násilie nesúce znaky najmä izolácie, 

úmyselného upierania nadväzovania kontaktov a vzťahov s rodinou a okolím ženy 

zažívajúcej násilie:  

 

„...nechodila som nikde, nič ma nezaujímalo, ani so sestrou som sa nebavila. On si neprial, 

aby som sa bavila s vlastnou sestrou. A ja som sa nebavila s ňou, len kvôli nemu, aby bolo 

dobre, aj tak bolo zle. Koľkokrát mi telefón zlomil, aby som nevolala s mojou rodinou 

vlastnou, no, karty.“ (I.L., 2015).  

 

„...keď mu oznámim, že idem na sociálku, alebo že niekde mám ísť.. tak nie je nadšený, tak 

povie, či to musí byť...a keď áno, tak že sa mám ponáhľať...keď príde z roboty, skúša ma, 
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dáva mi otázky, že ma niekde videl a pritom ma nevidel...alebo že ma videl jeho kamarát 

niekde...popritom to nie je pravda...proste sú to otázky, ktoré mi dáva on, akoby ma 

nachytával...to je na psychiku...to sú dosť zlé momenty, ktoré prežívam, keď takéto veci 

robí...internet kontroluje...kontroluje ma v obchode...do obchodu môžem ísť tak akurát len 

s ním...je toho veľa..."  (D.S., 2015). 

 

„...prvý žiarlil a psychopat bol, že za mnou chodia chlapi a takto a pritom som sa starala iba 

o malého, zamkýňal ma doma, nemohla som ísť ani von, leto bolo, všetci chodili na 

prechádzku s deťmi, ja som nemohla ísť, lebo on mal haluze, že ja sa chodím oné s chlapmi 

a pritom som bola celý deň doma. Potom ešte prišiel, bolo navarené, upratané, vypraté 

všetko, ešte ma za to začal biť, že čo ja robím, kde som bola a pritom on ma zamkol.“ (M.D., 

2015). 

 

„Keď som aj s deťmi von, pozerá cez okno kde som, čo som, s kým som. Keď aj pre peniaze 

idem na poštu, on ide akože so mnou, a keď sa mi niekto pozdraví hlavne z chlapov tak už 

hovorí že to bol môj frajer a neviem čo, potom sa opije a večer ma doma zmláti“  (K.J., 

2015).  

 

Fyzické násilie sme neidentifikovali vo všetkých prípadoch. Je to veľmi dôležité zistenie, aj 

napriek tomu, že sme nerealizovali reprezentatívny výskum. V prípade rómskych žien sa 

totižto „predpokladá“, že práve na základe stereotypných výrokov typu „ak muž nebije ženu, 

neľúbi ju“, dochádza práve v rómskych rodinách predovšetkým k prejavom fyzického násilia. 

Ako sme spomínali vyššie v texte, v oveľa väčšej miere sme „zachytili“ práve prejavy 

ekonomického a psychického násilia. Pre ilustráciu však ponúkame prepisy z rozhovorov, 

ktoré nesú znaky priamej fyzickej agresie:  

 

„...chytil ma rukami, žmýkal mi ústa rukami.. chytil ma za vlasy, mixoval mi vlasy.." (V.S., 

2015). 

 

„Koľkokrát som prespala vonku, že sa bojím ísť dovnútra, že ma prizabije. Pred malým ma 

bil, ja som mala malého na rukách a tak ma bil, boxoval.“ (M.D., 2015). 

 

„...keď som sa bránila, tak ma zbil do krvi a matke sa vyhrážal, že ju zabije, tak od strachu 

som proste dovolila, aby na mňa siahal" (A.K., 2015). 

 

Posledný menovaný transkript popisuje situáciu participantky, ktorá zažívala psychické, 

fyzické a sexuálne násilie zo strany svojho nevlastného otca. Išlo o prejavy „neobmedzenej 

moci“ , ktorú si násilník vo vzťahu k členom rodiny uplatňoval. Partnerka zažívala fyzické 

násilie, jej deti boli „nepriamymi“ svedkami násilia. Najstaršia sestra zo súrodencov 

zasahovala do „násilného aktu“ tým, že matku bránila. Vystavila sa tak priamemu ohrozeniu, 

kedy násilník upriamil agresiu aj voči nej. Excesia jeho moci vyvrcholila sexuálnym násilím 

voči nevlastnému dieťaťu, najstaršej sestre, ktorá práve pod tlakom manipulácie, vyhrážania 

a strachu z násilia, dovolila otčimovi „stať sa jej milencom“:  

 

„Proste v prvom rade som kryla matku a potom súrodencov, utekali sme proste pred ním 

z domu, keď prišiel otčim opitý a to proste beznádejne, lebo jeho terč som bola ja, proste na 

mne si vyvršoval zlosť, lebo tým proste, že mi zobral poctivosť od štrnástich rokov, tak si na 

mňa proste dovoľoval a vtrhol mi proste do izby a povedal, že ak sa neoblečiem a nepôjdem 
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do auta s ním a proste nepodľahnem jeho sexuálnym praktikám, tak proste, že matku zabije, 

zbije a tým, že som mala matku rada, tak viete, tak som sa proste podrobila tomu“ (A.K., 

2015). 

 

Ženy – participantky našej výskumnej štúdie sa násiliu nevyhli ani počas tehotenstva. Práve 

naopak. Násilie páchal partner aj počas tohto obdobia. Opätovne konštatujeme, išlo 

o odbornou literatúrou najčastejšie popisované formy a prejavy násilia – ekonomické, 

psychické, fyzické a  sociálne:   

 

„Nie nebol pozorný, hovoril mi, že ja som cigánka, špinavá, že smrdím, a ja som mu na to 

odpovedala, že on vedel, že som cigánka, prečo si si ma zobral?“ (A.B., 2015). 

 

„...zo začiatku on síce tiež sa síce tešil ale nakoniec povedal, naňho vravel, že to bude, no 

jak vám to poviem tak stručne, že proste nadával naňho, že sa narodí postihnutý a nakoniec 

sa narodil zdravý chlapec..." (A.D., 2015). 

 

„Keď si spomeniem dozadu ako som to prežívala a ako to bolo, tak ešte okolo neho som 

musela robiť, nemala som v tej dobe automatickú práčku, tehotná žena s bruchom pláchala 

som plienky, handry z roboty po ňom, takže všetko muselo byť tip-top, všetko muselo mať 

svoje miesto.. v prvom rade bol on a potom som bola ja...“ (D.S., 2015).  

 

„Ešte do poradne so mnou chodil, keď som bola tehotná, a vyhrážal sa mi, že ak niečo 

poviem, že ma zbije ako psa...“ (A.B., 2015).  

 

„...nemala žiadnu podporu u rodiny, partner sa mi potom obrátil chrbtom, no ale potom nemal 

na výber lebo ho jeho rodina donútila k tomu, že musí byť so mnou, keďže som ostala 

tehotná.. no prácu som si nájsť nemohla, na interrupciu som tak isto nemohla ísť, pretože 

u nás sa také veci nepodporujú a nie sú na to ani financie...rodina by mi to nedovolil...“ (M.S., 

2015).  

 

Takmer všetky naše participantky mali s partnermi deti. Ani tie sa nevyhli násiliu. Nejde  

o nepriamych pasívnych svedkoch násilia, kedy museli pozorovať násilné prejavy otca voči 

matke, ale boli priamymi aktérmi otcovho násilia. To znamená, že bránili matky počas 

fyzického útoku otca a dostali sa tak priamo do „procesu násilia“, alebo ich otec napádal 

rovnako tak, ako matku. Bezdôvodne, iracionálne, premyslene (aby to nebolo vidieť) a kruto: 

 

„Chlapec má 12 rokov, vníma, vidí...zastane si ma chlapec, povie oco nerob...a keď on povie 

nechaj mamu, muž dostane vtedy veľké nervy...už tak viackrát udrel aj syna...takže deti sa 

ma boja zastať...ale chlapec je vo veku kedy si ma teraz vždy zastane a obchytí teda aj on. 

Akurát kontroluje deťom žiacke knižky...a keď náhodou dostanú zlú známku, čo je bežne pre 

deti, u nás sa to rieši tak, že veľký krik, nadáva deťom do debilov...synovi nadáva do 

buzerantov... odsudzuje ho, že je debil po mne, že to je moja výchova, moja škola...že sú po 

mne debili, degeši a iné veci..." (D.S., 2015). 

 

„Áno, aj mňa, aj chlapca, jeho chytil, tak hore ho dvihol a hodil ho ako na postel, ale väčšinou 

mňa. Aj bol malý a on mu nadával, že čo sa počúrava akože, jemu to strašne vadilo.“ (M.B., 

2015). 
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„Myslím si, že on deti nemá rád, vôbec si ich nevšíma, neporozpráva sa s nimi, neučí sa 

s nimi, nezaujíma sa o to ako sa učia a pod.“  (A.B., 2015).  

 

„Tak napríklad keď ma udrie, alebo mi nadáva škaredo, deti začnú plakať, jemu to ide na 

nervy tak potom udrie aj deti a povie aby zmizli do vedľajšej izby.“ (K.J., 2015).  

 

Po akútnom incidente násilia nastupovala tradičná „rodinná idylka“, kedy sa partner 

ospravedlňoval, nasľuboval, že zmení. Práve na základe rozhovorov so ženami môžeme 

konštatovať, že to bola premyslená stratégia, prostredníctvom ktorej získaval partner nad 

partnerkou stále viac a vo väčšej miere kontrolu. Kontrolu nad tým, čo robí, ako sa správa, 

s kým sa stretáva. Absolútnu kontrolu nad jej životom. V troch prípadoch z 19 rozhovorov 

s participantkami sme sa však stretli s tzv. absenciou medových týždňov, kedy partneri 

túto fázu „vynechali“ a pokračovali ďalej v stratégii budovania narastania napätia v rodine, 

rodinnom kruhu:  

 

„Tak jak sa správal, trošku sa ukľudnil  a ale vykríkal furt, furt hulákal a posledných osem 

rokú , co sa dozvjedzel, že má leukémiu. To bil ešte nervóznejší. Lebo mal osem rokov 

leukémiu.“ (R.M., 2015).  

„Nehovoril nič, nič nehovoril, že moja vina, lebo on vedel, že ja som nerobila nič né, šak keď 

sa tak uvedomí aj keď je na tom fete, tak vidí, že tá žena nikam nejde, chce sa starať, chce 

variť alebo aj o mňa sa chce starať, lenže on bol stále mi....on z toho fetu možno mimo alebo 

ja neviem, neviem.“ (I.L., 2015).  

„Niekedy jak keby si vstúpil do svedomia a niekedy zobral sa a išiel preč, pokračoval ďalej 

a dva dni nedošiel domov. To bolo málokedy čo..to ozaj že prepáč alebo niečo také, že málo, 

naozaj málo.“  (J.K., 2015). 

 

„Ani sa nevyjadrí, prepáč, nechcel som, bol som opitý , to neexistuje vôbec, je to 

samozrejmosť. On to berie normálne, udrie ma dobre, zbije, nevadí.“ (K.J., 2015).  

 

Participantky našej štúdie sa s realizovaným násilím v partnerskom vzťahu vyrovnávali 

rôzne. Najčastejšími identifikovanými stratégiami „spracovania“ násilia boli bagatelizácia 

násilia, popieranie násilia a prenášanie zodpovednosti za násilie na ženu. 

 

Bagatelizácia násilia v tomto prípade môže znamenať, že po násilnom incidente partner 

zľahčoval, zastieral násilie, ak bol napríklad pod vplyvom alkoholu, či drog, mal tendenciu 

„nič si nepamätať, čo sa stalo“: 

„...bola som v šoku, nevedela som, čo mám robiť. Keď ma udrel prvý krát, tak som chcela ísť 

hneď domov. Povedal, že nikam nepôjdem, že sa mám ukľudniť, že sa nič nestalo, a že to ja 

som na vine, lebo že som ho vyprovokovala ja. Tak som nešla nikam, asi mesiac som sa 

s ním nerozprávala“  (E.D., 2015). 

 

„Potom keď si ľahol, mal vypité, nechala som ho a potom som mu hovorila, že čo 

vyprával...on si nepamätá, že na nič, tak som povedal, šak áno, keď máš fet v sebe, alkohol, 

tak nevieš. A furt no sa to opakovalo potom už. Už potom pri konci už som nevládla, 

nezvládla som to už.“ (M.G., 2015).  

 

Násilie však bagatelizovali aj samotné participantky, čo môžeme interpretovať v súvislosti 

s prevládajúcimi rodovými stereotypmi a mýtmi, ktoré sa touto problematikou „opradené“. 



63 
 

Alebo na druhej strane bagatelizovali partnerove násilie zo strachu „čo by sa stalo“, ak by 

násilníka opustili:  

 

„Keby som také niečo urobila, mala by som veľký strach sa vrátiť domov.. to by bol veľký 

prúser pre mňa.. aby rómska žena išla na ošetrenie, že ju muž napadol, tak to by možno na 

druhý deň nerozchodila, a to by bolo úplne horšie...zakaždým keď ma udrel, vždy som 

povedala, že som sa udrela, alebo že som nechcene narazila do niečoho.. určite by som 

nikdy nepovedala, že ma udrel môj muž...“ (D.S., 2015).  

„...to v žiadnom prípade neexistuje, rodina do takých vecí nezasahuje. Lebo ja som na to, 

aby som sa starala okolo detí a on je na to, aby sa opíjal a ženu mlátil.“  (K.J., 2015).  

 

Bagatelizácia sa však nevyhla ani rodine, známym a okoliu, ktoré naše participantky 

obklopovalo a do veľkej miery ovplyvňovalo. V tejto súvislosti je nevyhnutné spomenúť 

napríklad vplyv svokry na možné riešenie situácie po násilnom incidente. Ak sa žena 

„priznala“, čo zažíva, častým javom u svokry, ale aj matky bolo: „ je to úplne normálna vec, 

zvykni si, aj ja som si musela“. Domnievame sa, že to má súvislosť s prevládajúcimi, 

transgeneračne prenášanými stereotypmi, ktoré násilie partnera v rodinách našich 

participantiek „povoľujú páchať“.  

 

„Proste kričala som, my sme bývali u jeho mamy a jeho mama ešte držala jemu stranu 

a videla, že ma bije, toto, ešte ho nahovárala...“ (M.D., 2015). 

 

„...na nákupy sme spolu nechodili iba výnimočne raz pred Vianocami, keď sme boli už sami. 

Keď sme prišli z nákupu a svokra videla, nastal cirkus a hádka, že čo som kúpila. Štedrú 

večeru, ktorú som pripravila sme spolu nemali, po hádke a bitke išiel dole k matke. Ja som 

išla spať a  všetko ostalo tak“ (X.Y., 2015).  

 

Okolie a rodina veľmi často partnerove násilné správanie bagatelizovali, zľahčovali, čo sa 

opätovne javí ako pomerne „nebezpečná“ stratégia, prostredníctvom ktorej je povolené 

mužom násilie páchať a ženy to po čase začnú vnímať ako „bežnú, normálnu vec“, pretože 

ak by to tak nebolo, už dávno niekto zasiahne:  

 

a čo sa týka rodiny, hluchí a slepí...viac sa k tomu nebudem vyjadrovať.. snažia sa to 

nevidieť...vždy je to jednoduchšie keď nevidím, necítim...“ (D.S., 2015).  

 

„Tí susedia držali ich stranu, lebo si mysleli, že ja som sprostá, robili zo mňa sprostú.“ (M.D., 

2015).  

„No tá sa ma (matka) nezastala, ešte povedala, že len ji daj, asi sa ho bála alebo ja nevím, 

ona sa mja nikdy nezastala. Svojej dcéry prvej tej áno, ale mja sa nikdy nezastala.“ (R.M., 

2015).  

 

„Nie. Nie, lebo nemám komu, lebo ja mám takú rodinu, že oni vidia iba seba. Len seba ľutujú, 

oni druhých nechcú počuť. A keď aj poviem svoje niečo, tak oni ma nevnímajú, tak ja to 

nemám komu povedať. A môjmu otcovi už duplom, lebo šak ten sám trpí. Takže ja keď 

niečo, že ..že sa mi niečo stane, to držím v sebe, to drží, alebo sa zavrem a rozplačem sa 

sama. Tak jedine no.“ (I.L., 2015).  
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„Akože hovorili mu, aby ma nebíjaval, jedno s druhým, že aby sa vysral na mňa a takéto no.“ 

(J.R., 2015).  

 

Po bagatelizácii násilia sme sa stretli v rozhovoroch s témou „popierania“ násilia, kedy 

partner, manžel, absolútne poprel, že by k incidentu/incidentom vôbec prišlo, čo je jednou 

z najzávažnejších stratégií budovania tzv. štokholmského syndrómu u obetí trestných 

činov. V tomto prípade to môžeme interpretovať tak, že ženy začali veriť tomu, čo hovoria 

partneri, a teda prijali aj na základe deštrukcie ich moci, tézu „o normálnosti prejavovaného 

násilia voči nim“: 

 

„Toto robil pravidelne, keď chodil domov z práce, na druhý deň, prvý deň bolo dobre. Nikdy 

so mnou neriešil problémy, nedal si vysvetliť, neveril mi. Vyčítal mi moju rodinu, otca, že sa 

o mňa nestarajú, že mi nič nedali, že teraz on sa musí o mňa starať“ (X.Y., 2015). 

 

„ Nic , jak keby sa nechumelilo, vúbec nic. To je chladný čoviek.“ (S.B., 2015).  

 

Možno preto aj hnet jak sem porodila, tak už automaticky na psychiatriu a léky ,léky ,léky, 

jakože a povidal dúvod, že  ja som jako nervózna a hentoto tamto. To on všetko spúsobil. Aj 

na psychiatriu  na do Pezinka ma dostal už dva krát lebo trikrát. Tak sem ho..ale on strašne 

se mnu manipuloval, on si myslel, že sem jeb...šlahnútá, tak on se mnu manipuloval strašne, 

sem rada, že sem sa ho zbavila.“ (R.M., 2015).  

 

Jedným z dôležitých momentov pri popieraní a bagatelizovaní násilia zo strany násilníka bola 

mienka verejnosti, okolia, teda to, ako ho vnímali. Paradoxom, ktorý opätovne potvrdzuje aj 

odborná literatúra je, že „navonok“ pôsobí ako veľmi milý, ten, ktorý každému pomáha, ten, 

kto by nikomu nikdy neublížil, vzorný otec a manžel. V našom výskume sme túto „dvojitú 

tvár“ partnera nazvali maskou, teda manipulátorom, ktorý si vedel na „svoju stranu“ dostať 

ľudí z okolia:  

 

„...bol dobrý stratég a psychológ, napriek tomu že pil, vedel veľmi dobre ovplyvňovať a 

rozprávať ľudom veci tak, aby uverili jemu a nie mne.. vedel veľmi dobre manipulovať s 

ľuďmi.“ (V.S., 2015).  

 

„Vždy  to robil, najprv ma chváli, aj svojej matke, keď spolu telefonovali, jeho matka, keď 

prišla na návštevu, jedla moje jedlo, pili sme spolu kávu, dobre bolo...“ (A.B., 2015). 

„Ja som to proste z neho vycítila, že to neni úprimné,  to je všetko samá faloš, ja to proste 

vycítim to zlo, on sa tak vedel pretvarovať, tak vedel rozprávať proste so ženami...“ (A.D., 

2015).  

 

„...ale oni verili nemu, né mje, že zase...ešte sa ho pýtali, že zase robí problémy? Zase ket 

tam bil taký krik?“  (R.M., 2015).  

 

„Jeho rodina aj vonkajšie okolie ho považovali za veľmi jemného, citlivého manžela, ktorý sa 

vždy vedel o rodinu postarať, pomáhať, chodil s deťmi na prechádzky, bol vzorom a to čo 

bolo doma poviem vám pravdu bolo to tak ako v hrnci pod pokrievkou. Čo bolo v hrnci vedel 

len ten, čo zodvihol tú pokrievku. A ku nám dvíhať pokrievku nechodil nik. Takže on v tom 

čase bol najsamlepší muž.“ (I.R., 2015).  
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Podľa výpovedí našich participantiek sa stalo tak reálnym východiskom spracovania 

zažívaného násilia prenášať zodpovednosť za násilie na seba. Mnohé z nich si kládli otázku, 

čo urobili zle, nesprávne, čo mohli urobiť lepšie preto, aby sa násilie nerealizovalo, resp. 

neopakovalo. Viaceré z nich si vytvárali vlastné stratégie a techniky, ako v čo najväčšej 

miere minimalizovať možnosti ohrozenia seba a svojich detí. Ako sa samy vyjadrili, „robili 

všetko preto, aby násilníka neprovokovali“:  

 

„Snažím sa mu vo všetkom v prvom rade vyhovieť.. lebo keď príde večer a deti spia, 

a nechcem ich budiť, aby ich on nezobudil, snažím sa byť veľmi milá, vo všetkom mu 

vyhoviem.. pokiaľ vidí, že sa bojím, cíti sa nado mnou a robí ešte väčší bordel.. deti to nikdy 

neobíde.. takže v tej situácii, keď už je dosť zlá, zobudím deti, oblečieme sa a ideme ku 

najbližšej kamarátke.“ (D.S., 2015).  

 

„...riešil tie svoje kšefty a viac menej dosť často, keď som mu povedala, že ja už to 

nepodpíšem alebo také niečo, no dosť často mi to dal pod nátlakom, som bola, tak som 

chcela, aby bol radšej ticho, tak som tie isté firmy, som vedela, že nerobím dobre, ale bolo to 

proste pod psychickým nátlakom a ja proste si nemôžem riskovať, že sa...že mu prepne 

natoľko z toho alkoholu, že ma niekde dopichá alebo niečo, lebo to on to nestabilnú psychiku 

má aj...“  (A.D., 2015).  

 

Snažili sa partnerovi absolútne vo všetkom vyhovieť, aby si nenašiel podľa neho „racionálny“ 

dôvod na to, aby im a deťom akýmkoľvek spôsobom ublížil. Aj v tomto prípade sa prejavil 

zintenzívnený proces uplatňovania moci zo strany muža, ktorý si „vždy niečo našiel“, aby 

mohol racionalizovať (najmä pre seba) svoj budúci prejav správania. Tým prístupom, kedy 

presviedčal seba, ženu a veľmi často aj okolie, že to, čo sa deje „za dverami ich domu“ je 

bežná vec a žena zažívajúca násilie mala veľmi malú možnosť oslobodiť sa od násilníka, 

odísť a začať „nový život bez násilia“. Takáto excesia viedla veľmi často k eskalovaniu 

násilia, kedy si násilník uvedomoval svoju nadradenosť, nemožnosť ženy vymaniť sa 

z násilníckeho vzťahu a absenciu podpory a pomoci z okolia. Dochádzalo tak často 

k prejavom násilia voči žene, ktoré aj napriek ich intenzite a charakteru, musela zažívať:  

 

„...vtedy ma bil a ešte ma aj znásilnil pred očami mojej dcéry, mala vtedy sedem rokov a má 

to dodnes pred očami... chodil večer, ja doma celý deň zavretá, on večer podgurážený zas, 

už si..už bol taký drzý, že si už aj s prepáčením šlapky nosil domov, už..ale ja už som to 

jakože, mne už to bolo jedno vlastne v podstate, už som k nemu nič necítila, akurát odpor 

a nenávisť, len kľud aby som mala. Bolo mi jedno, koho si tam doniesol, len aby som mala 

kľud.“ (J.K., 2015).  

 

„...pichol sa sám nožom a klamal, že som to urobila ja. Keď ho zobrali policajti, zobrali aj 

odtlačky, a zistili, že to nie je pravda...zistili, že sa pichol sám.“ (F.D., 2015). 

 

„...začal ma aj biť, aj zakázal mi von, ani na záchod som nemohla ísť, aj nôž chytil jako pod 

krk mi a deti sa od neho moc báli, šak malý ten, keď chcel piť, tak on sa bál. Úplne sa bál 

povedať, že mama ja chcem piť, on mi šuškal normálne, tak sa ho bál, no. A nakoniec, keď 

prešlo to všetko, jak ma týral, aj keď ma išiel biť, tak zavrel dvere na kľúč, aby som mu 

neušla, aj okná a tak ma začal biť. No..aj keď som mala malého na rukách, som si myslela, 

že ma nezbije jako, tak aj tak ma udrel, no, koľkokrát aj malý schytal jako miesto mňa, no.“ 

(I.L., 2015).  
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„...posledná hádka skončila tak, že zavolal rýchlu zdravotnú pomoc, že som agresívna. Keď 

prišli zľakla som sa, lebo prišli aj policajti, vyniesli ma v putách do sanitky, lebo som kričala 

o pomoc.. Moja rodina o ničom nevedela. Bola som na psychiatrii tri týždne, dávali mi lieky 

na spanie.“ (X.Y., 2015).  

 

Táto excesia partnerovej moci a nadvlády nad samotnou ženou spôsobila, že aj napriek 

mnohým „pokusom“ partnera opustiť, zotrvávali ženy vo vzťahu. Najčastejšími dôvodmi, 

ktoré sme identifikovali v prepisoch rozhovorov sa stali ekonomická závislosť od partnera, 

strach z partnera a svojej ďalšej budúcnosti, viera v zmenu, že sa partner zmení a ešte stále 

(pochopiteľne) prevládajúci a prežívajúci pocit lásky k partnerovi, s ktorým mali spoločné 

deti. 

 

„Lebo som nemala odvahu, ani nemám odvahu.. lebo vždy sa to dozvedel, keď som chcela 

niečo podniknúť, alebo som sa niekomu zdôverila, zbil ma ako žito.“ (M.S., 2015). 

 

„Vyhráža sa mi, že ak budem robiť, čo nemám robiť, ak budem taká, no špatne sa nebudem 

vyjadrovať...pokiaľ nebudem robiť, to čo chce on, lebo musím mať aj názory aké má on...tak 

prídem o deti, vyhodí ma z bytu von, deti neuvidím už, budem na ulici...veľakrát padli také 

vyhrážky, že ma zabije...alebo, že mi rozreže tvár...že sa mi pomstí...že ma bude 

prenasledovať, že nikdy nebudem mať pokoj...aj keď odídem, on ma bude 

prenasledovať...a bez deti by som ja nešla nikam..“ (D.S., 2015). 

„...kde by som bývala s dvoma deťmi, u mojich rodičov, u mojej mamy neboli na to 

podmienky na aké boli moje deti naučené...moje deti mali vysoký štandard...takže som 

trpela.“ (V.S, 2015). 

 

„Bála som sa proste, aj som sa jednoducho bála, potom nemala som s tými deťmi kam ísť 

a hovorím ľahko sa to niekomu rozpráva, choď, choď, ale neni to také jednoduché.“ (J.K., 

2015). 

 

„...dúfala som, že sa zmení, lenže neišlo k zmene, rozbilo sa vlastne aj tým aj vlastne moje 

manželstvo a išla som tak vlastne dole vodu kvôli mojej hlúposti, že som sa....slepá láska 

a časom som zistila, že toto partner neni pre mňa... ale ja aj napriek tomu, že som mu 

odpúšťala stále, aj tie nevery, aj keď ma udrel, ale furt som bola v ňom neistá a som z toho 

vzťahu bola zúfalá, chcela som ho zmeniť, lenže on ma nikdy nepočúval...“ (A.D., 2015). 

 

Dôvodom pre zotrvanie vo vzťahu môže byť aj absencia pomoci a podpory pre vymanenie 

sa z násilníckeho vzťahu. Veľmi častým spôsobom „riešenia“ násilia v užšom a neskôr aj 

širšom kruhu rodiny bolo ignorovanie násilia a stalo sa verejným tajomstvom. To môže 

znamenať, že rodina mohla vedieť o tom, čo sa deje, že žena a jej deti násilie zažívajú, 

neurobili však z rôznych dôvodov (mýty, stereotypy, neinformovanosť a iné) nič a nezakročili. 

Mali tendenciu skôr žene, ktorá vyšla zo zažívaným násilím „na svetlo božie“, ubližovať 

a vystavovať ju tak sekundárnej viktimizácii:  

 

„Poviem vám takto, veľmi sťažovať sa niekomu z rodiny by som ani nerobila, a keď sa to aj 

stalo, tak sa to strašne nafúklo..  neriešili sa veci ktoré by sa mali...riešilo sa, že ja som niečo 

povedala,  sa sťažovala...u mojej mamy nemám podporu, lebo moja mama je rozvedená, ja 

nemám otca, mám postihnutého brata...ona je sama, by sa aj bála do niečoho takého 

zapojiť...nevedela by mi dať strechu nad hlavou, nevedela by mi zaobstarať financie pre moje 
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deti...a v ohrození by bola aj ona...určite by som ja nechcela aby moja mama bola 

v ohrození..“ (D.S., 2015). 

 

„Moja rodina sa o mňa nezaujíma, matke to je jedno, v živote mi nič nedala, ani na malého 

tohto druhého nepozrela, ani na prvého, takže to u mňa mama, ani slovo povedať mama.“ 

(M.D., 2015). 

 

„A vlastne je to pre mňa ťažké viete, lebo keď som nemala komu to povedať a musela som 

v tichosti trpeť proste jeho sexuálne nechúťky. Postupom času si jako všímala matka, že 

dosť často ako ide za mnou, ale nedávala proste tomu nejak nejakú náklonnosť, že medzi 

mnou a ním by sa malo niečo stať, hoci to tušila , ale proste svojvoľne to nechala tak.“ (A.K., 

2015). 

 

„Lebo hovorím on ma nech..on chcel len no..nebudem menovat a jakože on..matka mja 

chcela , ale nebilo to jakože poznat, lebo sa mja nikedy nezastala.“ (R.M., 2015). 

 

Žene zažívajúcej násilie sa „otočili“ chrbtom nielen rodina a príbuzní, ale aj blízki priatelia. 

V situácii, kedy sa po dlhom uvažovaní konečne rozhodla povedať niekomu, čo sa deje za 

dverami ich bytu alebo domu, sa im paradoxne dostalo odmietnutia a bagatelizácii násilia 

ako adresnej pomoci:  

 

„Susedia o tom vedeli, tvárili sa, že o ničom nevedia, keď som o tom hovorila kamarátkam, 

povedali mi, že čo sa sťažujem, že sa mám dobre, nič mi nechýba, že sa mám prispôsobiť 

a že ho to prejde, že každá nevesta si tým musí prejsť.“ (X.Y., 2015). 

 

„...no tí čo poznali viac menej jeho, tak sa pohoršovali nad tým, že čo na ňom vidím, že prečo 

nejdem od neho...aby som od neho odišla, že to neni partner vlastne pre mňa, nečaká ma 

dobrá budúcnosť.“ (A.D., 2015). 

 

„...u nás v komunite sa nedá s nikým tak bližšie zdôverovať.. pretože to u nás tak nejak 

vládne, že ..stalo sa že aj keď som si našla kamarátku a povedala som je o mojich 

problémoch tak sa to v ten istý deň môj muž dozvedel od jej muža a dostala som ešte viac 

ako deň predtým.“ (M.S. ,2015). 

 

Sekundárna viktimizácia bola častým sprievodným znakom aj pri poskytovaní, resp. 

neposkytovaní odbornej profesionálnej pomoci zo strany odborníkov a odborníčok. Zásahy 

polície, boli nie vždy adekvátne a profesionálne, skôr situáciu bagatelizovali a násilníka 

nepotrestali:  

 

„oni (policajti) verili nim, nemu vjerili, ne mne, aj tam sem bila už vypočúvaná na polícii 

u nás..že ja sem ňú aj neho bila , takéto hovadiny, lenže to neni pravda...už tri krát ma 

donúcil do Pezinka... ...neriešilo sa to. Lebo oni keby si ho aj príklad  predvolali policajti, tak 

uverá nemu, né mje. Lebo kvúli temu, že sem no šlahnutá. A že berem léky, že chodzím 

k psychiatrovi.“ (R.M., 2015).  

 

„...policajtom jak hovorím volala som, ale zbytočne, poslali ho von a došiel domov a spravil to 

znova vlastne, ešte horšie to spravil, lebo tvrdil, že som si dovolila tých policajtov zavolať.“ 

(J.K., 2015).  
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Alebo hľadala žena pomoc v rôznych zariadeniach, ale paradoxom, dôvodom neposkytnutia 

odbornej pomoci sa stala absencia vlastných detí ženy zažívajúcej násilie: 

 

„Hľadala som, ako týraná žena som hľadala, ale bohužiaľ na úkor toho, že som nemala 

dieťa, tak proste ma nevzali. Ten problém bol, že proste nemám dieťa, takže ako slobodnú 

a bezdetnú ženu ma nikam neprijali.“ (A.K., 2015). 

 

Bagatelizácia násilia, jeho popieranie zo strany rodiny a blízkeho okolia a neadekvátna, 

neprofesionálna pomoc zo strany nielen polície viedli ženu k tomu, že naďalej zotrvávala vo 

vzťahu. V mnohých prípadoch sme sa však stretli s fenoménom neinformovanosti a strachu 

väčšiny žien ako bariéry vyhľadania pomoci. Iba niektoré teda dokázali verejne niekomu 

povedať o zažívanom násilí, podeliť sa o tieto traumatické zážitky, pretože dúfali, že im 

niekto pomôže. Na druhej strane sme sa stretli ale so ženami, ktoré identifikovali niekoľko 

bariér, ktoré ich viedli k tomu, že nevyhľadali žiadnu pomoc:  

 

„...nevedel mi nikto poradiť, ani ma usmerniť, ani som nevedela, že existuje také niečo kde 

mi môžu pomôcť...bola som dosť neinformovaná v tomto smere.“ (V.S., 2015). 

 

„...ale už som nad tým rozmýšľala ináč, lebo niekedy si tak hovorím, že ja by som sa 

potrebovala s niekym porozprávať, ale jak s mamou. Keď  som chcela niečo, som jej všetko 

povedala, aj keď som niečo spravila zle, chcela by som ináč vyhľadať takého človeka 

nejakého.“ (J.K., 2015). 

 

„Nie, to by bolo ešte horšie. Polícia by o tom vedela a bolo by to horšie. Čo sa týka polície 

viem, že by to neriešili cez políciu...a keď riešia, tak je to horšie, lebo tá žena sa nemá kde 

vrátiť, je nič...nemá proste nič.“ (D.S., 2015). 

 

„Moja rodina o tom nevedela, nesmela som o tom nikomu povedať, jeho matka mi zakázala 

a aj som sa hanbila, nechcela som spôsobiť trápenie otcovi.“ (X.Y., 2015). 

Poslednou, nemenej významnou témou, ktorú sme v prepisoch rozhovorov s participantkami 

štúdie identifikovali, boli dôsledky násilia, ktoré žena a jej deti zažívali. Zdravotné následky 

sa vyskytovali v takmer každom prepise, mali veľmi úzky súvis so psychickými dopadmi, aj 

na ženu, ako aj na deti:  

 

„Môj zdravotný stav...tak cítim, cítim  sa veľmi vyčerpaná po tom všetkom, čo som prežívala, 

hlavne moja psychika a tak tiež mám aj s dcérou ešte problémy. Čo sa týka jej chovania, 

veľmi zle toto všetko znášala...ostala som nedôverčivá voči chlapom a síce aj ostatným 

ľuďom neverím moc a bojím sa si k srdcu ľudí pustiť. A nechcem mať teraz vzťah. Ja 

potrebujem sa moju psychiku dať dokopy,“ (A.D., 2015). 

 

 

„Ja som začala chodiť psychologičke a chodievam, no teraz nepotrebujem to, som 

v poriadku, v poriadku jak v poriadku, tu akože vo svojom vnútri to bude  to stále, pokiaľ 

budem žiť, ale už som sa...pomaličky sa s tým vyrovnávam, snažím sa, som výbušná veľmi 

som ostala ja tiež, nieže agresívna, ale výbušná, čo ja som bola flegmatik, ale vďaka nemu 

som ostala proste taká, jaká som.“ (J.K., 2015). 
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„Proste trpela som, s plačom som prišla, nemohla som ani jesť, vychrdnutá som bola jak 

kosť, už som mohla vziať iba truhlu a... ja som vyzerala strašne, ja som mala plešiny na 

hlave, proste mne vela ubližoval“ (M.D., 2015). 

 

„No som chorá, som chorá. Všetky choroby mám, čo existujú, všetky choroby mám.Aj na 

nohy nemožem dobre chodzit, som žebrák na nohy.“ (B.P., 2015). 

 

„Áno mám, čo sa týka tohto.. no a mám predpísané lieky, ktoré musím brať, sú to 

antidepresíva aby som to aspoň nejak čiastočne zvládala pri deťoch.“ (M.S., 2015). 

 

Po jednom prípade sme sa stretli z užívaním drog, páchaním kriminality, bezdomovectvom 

a dokonca zmenou identity, ako dôsledkami zažívaného násilia u žien:  

 

„Áno brala som ich (drogy), lebo som bola aj psychicky zrútená z neho  a už som nevedela, 

čo mám robiť, proste on ma zabíjal a ja som nemala sa na koho obrátiť, nemala som komu 

ísť. Moja matka sa o mňa nestarala od malička, vyhodila ma..proste rodinu nemám no..som 

bola rada, že mám kde položiť hlavu s tým malým, aby som nemusela byť vonku.“ (M.D., 

2015). 

 

Ekonomická, emocionálna a sociálna závislosť participantky od násilníckeho partnera viedla 

následne k páchaniu trestnej činnosti ženy zažívajúcej násilie:  

 

„Potom mňa posielal ako kradnúť, no ta preto som bola aj v base, tak som kradla aj po 

obchodoch a takto...“ (M.D., 2015). 

 

Dôsledkom patologického zneužívania moci partnera voči tejto konkrétnej participantke je 

uvažovanie „kto z koho“, resp. „buď prežiješ ty, alebo ja“, kedy práve pod vplyvom násilníka, 

prejavom jeho neobmedzenej moci „pretavenej“ do rôznych foriem násilia, sa stiera tá 

pomyseľná hranica medzi identifikáciou páchateľa a obete násilia. Zo ženy – obete trestného 

činu, sa môže stať práve vplyvom násilia páchateľ trestného činu, nasmerovaný voči 

partnerovi:  

 

„...už som bola v takom stave, v takom rozpoložení, že raz som v noci stála nad ním 

s nožom, že ho pichnem, ale jak keby to cítil ten hajzel, zobudil sa, zbadal mi nožík v ruke 

no, čo nasledovalo asi, to isté...“ (M.D., 2015). 

   

Jedna participantka, s ktorou sme mali možnosť realizovať rozhovor, zažívala dlhodobo 

sexuálne násilie a zneužívanie zo strany svojho nevlastného otca. Okrem „jaziev na duši“, 

ktoré jej tento závažný trestný čin zanechal, je dôsledkom takéhoto typu násilia dokonca 

zmena jej identity:   

 

„...ale vzhľadom k okolnosti môjho nevlastného otčima a vlastnej matky proste som sa ocitla 

dvakrát na psychiatrickom liečení v Pezinku a doteraz mám proste traumu z detstva. Cítila 

som sa ako chlapec a proste som sa tak aj chovala, aj obliekala a nemala som komu 

povedať, že proste čo sa deje s mojím telom. Mala som veľa otázok a proste bála som sa 

ľudí, čo sa bojím aj podnes, je to proste ťažké, ale som na seba hrdá, že proste vďaka 

operačným úkonom som dneska mužom a nie ženou.“ (A.K., 2015).  
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Paradoxom zostáva, že z 21 realizovaných rozhovorov, štyri ženy spomenuli uväznenie 

násilníka, ale iba v jednom prípade dôvodom jeho odsúdenia bolo týranie manželky a detí. 

V ostatných troch prípadoch bol partner/manžel uväznený bez súvislostí s páchaným násilím 

v rodine:  

 

„Aj ked sem bila u doktorú, že sem mjela potvrdzení  od doktora, šecko bilo riešené 

priestupkovo. Až pokád sem nedošla sem a tu mja zachránili policajti, mi svjedčili v múj 

prospiech. Lebo pred nima sa mi vyhrážal, že mja zabije. A to už mi pomohlo, porád ho 

zavreli.“ (S.B., 2015).  

 

V rámci identifikovanej témy o dôsledkoch násilia sme sa stretli s fenoménom, ktorý sme 

nazvali partnerova pomsta. Ide o situácie, prejavy správania a konania, pri ktorých sa 

niektorým ženám podarilo síce vymaniť z násilníckeho vzťahu, na druhej strane sa však 

potvrdil odbornou literatúrou popísaný fakt, že násilie sa nekončí „rozviazaním“ manželstva 

alebo partnerstva. Práve naopak, výskumy dokazujú, že stratégie páchania násilia zo strany 

partnera sa zo ženy „presúvajú“ na deti. Môže to teda znamenať, že práve deti sa stanú 

rukojemníkmi v násilníckom vzťahu matky a otca, kedy sa práve muž „pomstí“ žene za to, že 

ho opustila, práve cez ich vlastné deti. Môžeme hovoriť o neplatení vyživovacej povinnosti, 

zhoršení ekonomickej situácie ženy po odchode z domu, resp. bytu a pod:  

 

„Rozviedla som sa preto, lebo doma som zažívala psychické a fyzické násilie. To psychické 

bolo dosť ťažké a myslela som si, že keď sa s ním rozvediem, že to všetko prejde a budem 

žiť normálnym životom ale opak bola pravda.“ (D.S., 2015). 

 

„...začal vykríkat, že ja ti spravím také problémy, uvidíš a po súdoch tahal furt a scel mja 

zbavit svojprávnosti aj jakože scel mja dat do ústavu, jakože on semnú tak, ale co ja sem 

mala, jak sem sa mala bránit, ket se mnú strašne manipuloval, ale keby sa mja matka aspoň 

zastala, de?“ (R.M., 2015). 

„Teraz mám iného muža, a chce mi zničiť s ním život, zo sociálky posiela  sociálne 

pracovníčky proti mne a oni zastávajú jeho a idú proti mne, lebo sa ho boja. Ešte na mňa 

kričia, za neho.“  (A.B., 2015). 

 

„...stále popiera toho malého, že proste mi neplatí no, nezáujem voči nemu má, takže tak. No 

aj to dosť ťažko znášam, že vlastne je to druhý jeho syn a ho zahodil jak kus handry.  

Takže..to je živý tvor a nie nejaké zviera, že môže ho vyhodiť a dovidenia. A  popiera to 

proste, že je jeho. A mne to akože, dosť ma to hnevá, že takto sa zaobchádza s ľudskou  

bytosťou, ktoré dieťa ne.....síce už ako tak vníma, mal len dva ročky, ale nevie čo sa deje 

a ani ho nepozná, že to je jeho otec. Vôbec ani neprispieva, ani nezavolá ako sa má, či žije 

ten malý, a kde sme, jak bývame, vôbec sa nezaujíma o toho malého a preto sa s ním súdim 

už pomaly dva a pol roka a do dnešného dňa ešte nemám vytýčený termín, čo sa týka 

určenia otcovstva, aj potom aj tých alimentov.“ (A.D., 2015). 

 

„...neplatí ani alimenty na toho prvého. Ja platím z materskej aj alimenty 33€, teraz platím 

nájomné a nič mi nezostáva...z toho mi zostáva nejkých 70 alebo koľko € a z toho plienky 

22€, teraz sunare, čaje a keď lieky, nič mi nezostane.“ (M.D., 2015). 

Zhrnutie 
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Prvá časť výskumu sa venovala mapovaniu priebehu a dopadu násilia páchaného na 

rómskych ženách. Identifikovali sme niekoľko významných tém, o ktorých sa participantky 

počas rozhovorov zmienili. Aj napriek tomu, že sme nerealizovali kvantitatívny dlhodobý 

výskum, na základe ktorého by sme mohli konštatovať všeobecné závery, domnievame sa, 

že priebeh a dopad násilia, ktoré je/bolo páchané na rómskych ženách, sa vo výrazných 

črtách nelíši od procesov, stratégií, prejavov a foriem násilia, ktoré páchajú muži voči ženám 

v majoritnej, väčšinovej populácii. Potvrdzuje sa tak výskumom popisovaný fakt, že násilie sa 

vyskytuje v akejkoľvek sociálnej skupine, postihuje všetky ženy bez ohľadu na vek, 

vierovyznanie, sociálny status, úroveň vzdelania, národnosti/etnickej príslušnosti a pod. Fázy 

násilia, tak ako ich poznáme z odbornej literatúry, sme identifikovali aj pri analýze rozhovorov 

s participantkami našej štúdie. Fázu narastania napätia v tomto prípade označovali všetky 

spúšťače, ktoré „naštartovali“ proces násilia. Teda látkové a nelátkové závislosti, žiarlivosť a 

rodové stereotypy, ktoré nie sú príčinami páchaného násilia, ale skôr katalyzátormi, ktoré 

násilie, bohužiaľ, skôr ospravedlňujú a legitimizujú. Intervencia počas tejto „fázy“ páchaného 

násilia sa javí ako najvýznamnejšia, pretože ak žena správne identifikuje signály násilia, 

a dostane sa jej komplexnej pomoci a podpory, je tu predpoklad vymanenia sa 

z násilníckeho vzťahu. Čo všetko však musí nastať, aby sa dostala žena zažívajúca násilie 

ku komplexnej podpore a pomoci nielen počas tejto fázy násilia, sa budeme venovať v druhej 

časti výskumnej štúdii, kde sme realizovali rozhovory s odborníkmi a odborníčkami tzv. 

pomáhajúcich profesií v procese pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie. Fáza 

akútneho incidentu reprezentuje aj v tomto prípade všetky tolerované a netolerované 

prejavy násilia, ktorým boli ženy vystavené. Identifikovali sme všetky známe formy – fyzické, 

psychické, ekonomické, sexuálne a sociálne násilie. Aj napriek nemožnosti generalizácie 

výsledkov konštatujeme, že sme sa stretli najmä s prejavmi ekonomického a sociálneho 

násilia spojeného s nadmernou kontrolou vo všetkých oblastiach života žien. Domnievame 

sa, že to vyvracia mýtus o štatisticky významnom vzťahu medzi úrovňou vzdelania 

násilníckych mužov a prejavoch ich násilníckosti v prípade rómskych rodín, resp. 

partnerstiev. Dalo by sa totižto predpokladať, že ak sa bude výskum realizovať v sociálne 

vylúčenom spoločenstve „poznačeným“ nízkou úrovňou vzdelania jej členov a členiek, 

nízkou úrovňou bývania, chudobou a exklúziou, vysokou úrovňou nezamestnanosti, tak sa tu 

môže vyskytovať najmä fyzické násilie voči ženám. Opätovne dávame do pozornosti, že sme 

nerealizovali reprezentatívny výskum, avšak stretli sme sa predovšetkým s kombináciou 

prejavovaného ekonomického a sociálneho násilia spojeného s nadmernou kontrolou. 

Domnievame sa, že je to paradox páchaného násilia, kedy práve prostredie – nízka úroveň 

bývania, dostupnosti služieb, vysoká miera rodových stereotypov, predsudkov a pomerne 

vysoký prah citlivosti k realizovanému násiliu viedli k prejavom „typickým“ skôr pre prostredie 

strednej, vyššej pracujúcej sociálnej vrstvy, kde má manžel/partner – páchateľ násilia -   

minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie, je zamestnaný a násilné formy prejavuje 

sofistikovanejším spôsobom. Teda tak, aby boli „stopy po násilí“ čo najmenej viditeľné.  

Násiliu sa participantky nevyhli ani počas tehotenstva. Vo väčšine prípadov išlo 

o ekonomické, psychické násilie, spojené so sociálnou izoláciou. V niektorých prípadoch 

sme sa však stretli tiež s fyzickým násilím, kedy partner „nebral“ do úvahy možné následky 

vo vzťahu k nenarodenému dieťaťu. V troch rozhovoroch sme identifikovali „vynútené 

manželstvo“ práve kvôli tehotenstvu participantiek, ktoré bolo jedným so spúšťačov neskôr 

prejavovaného násilia.  

Bagatelizácia násilia bola jednou zo stratégií, prostredníctvom ktorej sa buď žena, alebo 

v oveľa väčšej miere muž ako násilník, vyrovnávali s „násilnými situáciami“. Zo strany ženy 

išlo o hľadanie racionálneho dôvodu páchania násilia, zo strany muža išlo skôr o premyslenú 
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stratégiu ako pred ľuďmi „zvonku“ zakryť násilie. Rodina a okolie boli takmer vo všetkých 

prípadoch skôr úmyselnými „štatistami“, ktorí pre riešenie situácie skôr hľadali dôvod ako 

nepomôcť, ako spôsob, ktorým by pomohli žene a deťom vymeniť sa zo vzťahu. Hľadali vinu 

v partnerke/manželke, videli príčinu v alkoholizme partnera, verili v iracionálne tézy typu: 

„musíš si tým prejsť, aj ja som si prešla a som tu“ a podobne. Žena následne tak práve 

vplyvom okolia, rodiny, absenciou akejkoľvek pomoci, a samozrejme, vplyvom násilníka, 

zotrvávala aj naďalej vo vzťahu. Môžeme sa domnievať, že práve tento fakt „posilnil“ 

partnera v tom, že „násilie môže páchať“, pretože mu v tom nikto nezabránil. V mnohých 

prípadoch ani polícia, ktorá bola privolaná na miesto „činu“, alebo odborníčky, ktoré chceli 

pomôcť, ale ženy sa aj napriek tomu rozhodli žiť s násilníkom. Toto ich rozhodnutie 

rešpektujeme. Veď mali dôvody, prečo zotrvali. Bol/je to strach, vydieranie, že ublíži ich 

deťom, že ublíži jej rodine, obava, čo bude ďalej, ak partnerov opustia, lebo sú ekonomicky, 

sociálne, emocionálne od nich závislé.   

Dôsledkom tohto procesu sú potom zdravotné a psychické ťažkosti žien zažívajúcich násilie 

a ich detí, látkové závislosti a iné sociálno-patologické javy, úvahy o „pomste“ a stratégii 

prežitia „kto z koho“, až nakoniec, ak sa im podarí odísť – paradoxne partnerova pomsta 

v podobe neplatenia výživného na deti, čím si aspoň na „diaľku“ zabezpečuje akú takú 

kontrolu nad životom ženy, čím ju opätovne dostáva do začarovaného kruhu násilia, 

z ktorého si myslela, že sa dostala. 

 

 

5.2 Analýza stavu poskytovania špecializovaných podporných služieb 

pre ženy zažívajúce násilie 
 

 

V druhej časti výskumnej štúdie, ktorej vzorku tvorilo 14 odborníkov a odborníčok 

poskytujúcich podporné špecializované služby a pomoc ženám zažívajúcim násilie, sme sa 

venovali oblastiam spolupráce štátnych a neštátnych zariadení pri riešení problému násilia 

páchanom na ženách, vymedzeniam a popisom činností, ktoré vykonávajú,  nevyhnutnosti 

scitlivovania spoločnosti v probléme násilia páchanom na ženách a sekundárnej viktimizácii 

žien, ako aj špecifikám života rómskych žien v marginalizovaných komunitách.  

Prvým krokom, ktorým sme začali s analýzou získaných empirických dát bolo označovanie 

javov a rozvíjanie vlastností a dimenzií prostredníctvom tematickej analýzy asociácií. 

Z použitia metód pološtruktúrovaného interview a participačného pozorovania s oboma 

výskumnými vzorkami, sme v prípade analýzy prepisov rozhovorov so 14 odborníčkami 

v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie identifikovali 87 kódov. Po následnej 

generalizácii sa z niektorých stali kategórie, resp. zoskupením niekoľkých kategórií sa 

vytvorili témy. Uvádzame ich nasledovne: 

 

SLUŽBY PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE 

 

Vymedzenie a popis činností, ktoré odborníci a odborníčky poskytujú37 

Ambulantné/telefonické/mailové poradenstvo –AB138; BC2; CD3; EF5; KL12, IJ10 

Pobytové zariadenia39– JK11; GH7; CH9; MN14; LM13; DE4, HH8; FG6; IJ10 

                                                           
37 Identifikovaná téma.  
38 Vymyslená iniciála mena v prepise rozhovoru. 
39 Identifikovaná podtéma.  



73 
 

 

Databáza a evidencia klientok  

Evidencia etnickej príslušnosti – 0  

Absencia evidencie etnickej príslušnosti– AB1; BC2; CD3; EF5; KL12; IJ10; JK11; GH7; 

CH9; MN14; LM13; DE4, HH8; FG6 

Evidencia podozrenia z etnickej/rasovej diskriminácie pri predchádzajúcom kontakte 

s podpornými službami – KL12 

 

Základné princípy nadviazania kontaktu so ženami 

Bezpečie/vytvorenie bezpečného priestoru – BC2; CD3; AB1; DE4; EF5; CH9; KL12; MN14 

Asistencia pri bežných činnostiach – DE4; HH8; BC2; JK11; MN14; HH8, CH9; GH7 

Anonymná adresa ubytovania – JK11; GH7;CH9;  IJ10; LM13; DE4; MN14; FG6 

Dĺžka ubytovania – HH8; GH7; JK11; FG6; CH9; MN14; DE4 

 

Migrácia žien medzi krajmi/zariadeniami – KL12; JK11; GH7; IJ10 

Absencia finančne dostupného dlhodobého bývania - GH7; IJ10; JK11; MN14 

 

Pomoc pri administratíve a opakované podávanie a sťahovanie trestného oznámenia – 

JK11; FG6; CH9; MN14; CH9; GH7; BC2; IJ10; AB1;  

 

Zabezpečovanie právneho a psychologického poradenstva  

externou spoluprácou – FG6; BC2; IJ10; JK11; AB1; CD3; GH7; NL12; LM13 

internými kapacitami – S4; EF5; FG6; HH8; JK11 

 

Potreby žien – AB1; BC2; CD3; EF5; KL12; IJ10; JK11; GH7; CH9; MN14; LM13; DE4, 

HH8; FG6 

 

Finančné problémy 

Finančné problémy žien – MN14; JK11; CH9; IJ10; AB1 

Finančné problémy služieb – AB1; EF5; LM13; MN14; EF5 

 

Vzdelávanie odborníkov poskytujúcich služby pre ženy zažívajúce násilie – MN14; 

BC2; EF5; JK11; AB1; GH7 

 

VNÍMANIE NÁSILIA, SCITLIVENIE SPOLOČNOSTI A SEKUNDÁRNA VIKTIMIZÁCIA 

 

Vnímanie násilia spoločnosťou 

Vysoká tolerancia násilia – BC2; CD3  

Násilie ako rodinný problém – CH9; KL12;  

Strach (o seba) – HH8 

 

Potreby v oblasti násilia páchanom na ženách 

Potreba scitlivovacích tréningov a školení o probléme násilia – AB1; BC2; DE4; EF5; KL12; 

MN14; CD3; IJ10; GH7 

Potreba štandardizovaných postupov – DE4; EF5 

Potreba preventívnych programov na školách pre deti a mládež – DE4; EF5 

Potreba multiinštitucionálnej spolupráce – BC2; LM13 
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Problém s identifikáciou násilia treťou osobou (pracovník/čka ne/štátnych inštitúcií) – 

FG6 

 

Školeniami na tému rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách 

prešli samotné odborníčky – AB1; CD3; MN14; JK11; GH7; KL12 

neprešli všetky odborníčky – CH9; IJ10 

 

Sekundárna viktimizácia 

Vyvíjanie nátlaku na ženu – DE4; KL12 

Spochybňovanie a bagatelizácia ženy – KL12 

Žena opakovane musí prerozprávať traumatizujúce zážitky – DE4; CH9  

Viktimizácia v iných centrách na základe skúseností odborníčok – EF5; MN14 

Viktimizácia zo strany súdov – MN14 

Viktimizácia zo strany úradov – CD3 

 

SPOLUPRÁCA ŠTÁTNYCH A NEŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÍ, ICH POSTUP A ČINNOSŤ 

 

Zbavovanie sa vlastnej zodpovednosti, úmyselné podanie mylných informácií, 

odsúvanie riešenia násilia 

Na úradoch – DE4; CH9; JK11; GH7; KL12 

Na polícii – AB1; KL12; CD3 

Ostatné inštitúcie – BC2; JK11 

 

Otázka šťastia a náhody, absencia štandardizovaného postupu v prípade riešenia 

násilia – C2; AB1; JK11; LM13; DE4; CD3; KL12 

 

Nefunkčnosť všetkých zložiek štátu  

Demotivácia polície – CD3 

Demotivácia samotných odborníčok a ich poradkýň – CD3; BC2; KL12 

 

Potreba komplexnej pomoci, podpory a ochrany pre ženu – BC2; DE4; CD3 

 

Legislatívne „medzery“, nefungujúce zákony, neefektívna pomoc súdov 

Pridlhé čakacie lehoty – JK11; CH9; MN14 

Vykázanie násilníka na 48hodín ako veľmi krátke – IJ10; CH9; KL12 

Návrat násilníka po vykázaní (48hodín) domov a jeho pomsta žene – IJ10; CH9 

Žena a deti ako obete násilia sú nútené opustiť domov – KL12; MN14 

 

Dôvody, prečo žena nepodáva trestné oznámenie 

je hodnotené iba ako priestupok (nástroj ekonomického násilia) – CD3 

násilník sa vracia  po výkone trestu späť ku žene (pomsta, eskalácia násilia) – MN14 

 

Zlepšenie intervencie polície a úradov pri ich priamej kontrole – JK11; KL12; MN14; 

AB1  

 

Konanie polície   

v súlade so zákonom – AB1 

citlivosť pri zásahu, „ľudský“ prístup – CD3; CH9; KL12 
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Efektívne konanie úradov vychádzajúce z intervencie jednej konkrétnej osoby -  GH7; 

KL12 

 

Potreba ratifikácie Istanbulského dohovoru – CD3; KL12; AB1 

 

Zahraničný justičný model, kombinácia trestného a občianskeho práva – MN14 

 

Spolupráca vychádzajúca z princípu nutnosti, príp. dobrovoľnosti, príp. osobných 

známostí – CD3; JK11; DE4; CH9; AB1; KL12; MN14; GH7 

 

 

ŠPECIFIKÁ ŽIVOTA RÓMSKYCH ŽIEN V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH 

 

Mýty a stereotypy, pasivita verejnosti voči násiliu v rómskej komunite – CD3, CH9; 

KL12; GH7, MN14, AB1 

 

Ospravedlňovanie svojej pasivity voči násiliu v rómskej komunite práve mýtmi 

a stereotypmi – AB1 

Tolerancia prejavov násilia v rámci rómskej komunity 

Iné zvyky a pravidlá v komunite – DE4 

Nevedomosť o násilí; násilie ako niečo normálne/bežné – DE4; EF5; AB1; FG6 

Vyššia akceptácia násilia – KL12 

Generačné preberanie násilného vzorca správania muža voči žene – HH8; IJ10 

Nižšie postavenie rómskej ženy v komunite – IJ10 

 

LIMITY A BARIÉRY RÓMSKYCH ŽIEN PRI VYHĽADÁVANÍ POMOCI A PODPORY 

 

Bariéry rómskej ženy pri vyhľadávaní pomoci a podpory 

tlak komunity na ženu/ silné väzby v rámci komunity – LM13; HH8; FG6 

izolácia v rámci komunity – BC2; EF5 

tlak partnera na ženu – HH8  

nedôvera a strach voči inštitúciám – KL12; IJ10; DE4; LM13; BC2; CH9;  

nedostatok finančných zdrojov – AB1; JK11; DE4; CD3; EF5; FG6 

zlá dostupnosť informácií o násilí – FG6; GH7; AB1; CH9 

jazyková bariéra/ nezrozumiteľnosť podaných informácií – MN14; BC2 

 

Opätovný návrat rómskej ženy do komunity/ ku násilnému partnerovi – CD3; IJ10; 

JK11; MN14; CH9; FG6; HH8;  

 

Potreba terénnych sociálnych pracovníkov ako prvý kontakt pre ženu pri riešení 

násilia – CH9; AB1 

 

Potreba lektorovania terénnych sociálnych pracovníkov na tému násilia – MN14 

 

Diskriminácia rómskej ženy 

odmietnutie políciou prijať trestné oznámenie – KL12; AB1 

nedôvera polície voči Rómke – KL12; LM13 
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odmietnutie ubytovať Rómku v ubytovacom zariadení – BC2; AB1 

nemožnosť ubytovať Rómku v ubytovacom, zariadení ak má dieťa trpiace akýmkoľvek 

deficitom – CD3 

problém s hľadaním práce z dôvodu etnicity ženy – GH7; CH9; MN14 

bagatelizácia násilia zo strany úradov – KL12 

viktimizácia zo strany komunity – AB1 

 

Rôznorodosť komunít a rôzna miera kontroly násilia majoritou – MN14 

 

Potreba ukázať verejnosti, že ide o verejný/spoločenský problém – CD3; AB1; GH7 

 

 

MIERA INFORMOVANOSTI O NÁSILÍ NA ŽENÁCH A VÝZNAM JEJ ZVYŠOVANIA 

 

Problematika informovanosti – MN14;  AB11;  GH7; CH9; JK11 

 

Dostupnosť informácií pre Rómky – EF5;  GH7; AB1; FG6; BC2; CH9; MN14; HH8; CD3; 

JK11; DE4 

 

Skvalitnenie adresnosti a dostupnosti informácií o poskytovaných službách– KL12; 

JK11; CD3; DE4; AB1; MN14; IJ10; EF5; BC2 
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Na základe identifikovaných tém z rozhovorov predkladáme kostru „cyklu návratov 

a odchodov“ ženy zažívajúcej násilie v intímnom vzťahu nasledovne:  

 

 
 



78 
 

5.3 Služby pre ženy zažívajúce násilie 

 

„...do budúcna chceme, aby služby reflektovali potreby žien, čiže potrebujeme hovoriť s rómskymi 

ženami vo väčšom množstve a potom rozvíjať tú službu vzhľadom na špecifiká, ktoré potrebujú.“ 

(BC2, 2015) 

 

Vymedzenie a popis činností, ktoré odborníci a odborníčky vykonávajú 

 

Medzi participantkami a participantmi bolo päť odborníčok a odborníkov, ktorí sa zameriavajú 

na akreditované ambulantné, telefonické a mailové poradenstvo pre cieľovú skupinu žien 

zažívajúcich násilie. Sú to odborníčky a odborníci z neziskového sektora pôsobiaci v 

poradenských centrách, poradniach a krízových centrách. 

 

“Sme vyslovene na ženy zameraná organizácia, máme poradňu, kde poskytujeme 

špecializované sociálne poradenstvo a sme registrovaní ako poskytovatelia sociálnych 

služieb podľa Zákona 448 a máme na túto činnosť akreditáciu z Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Pracujeme tam teraz štyri poradkyne, máme aj telefonickú poradňu. 

…mailovo niekedy tiež poskytujeme  poradenské služby, ale najčastejšie je to osobne.” 

(CD3, 2015) 

 

„…poskytovali sme poradenské služby, telefonicky alebo prostredníctvom mailu, alebo 

ambulantnou formou, základné sociálne poradenstvo. A zároveň aj právne služby.“ (AB1, 

2015) 

 

„…neposkytujeme ubytovanie. V rámci takých štandardných bežných vecí je to sociálne 

poradenstvo, právne poradenstvo, psychologické poradenstvo. Máme v tejto chvíli dve 

externé právničky, advokátky, ktoré s nami spolupracujú, ktoré sú ľudsko-právne právničky 

a konzultujú s nami…” (BC2, 2015) 

 

„...poskytujeme všetko okrem ubytovania a stravy. Ide o poradenské služby – právne, 

psychologické, sociálne poradenstvo.“ (EF5, 2015) 

 

“Definujeme sa ako bezpečný priestor pre ženy, ktoré zažívajú rodovo podmienené násilie, 

sme priestor, do ktorého môžu ženy povedať všetko, čo zažívajú. Fungujeme na základe 

takých niekoľkých kritérií, napríklad že sme ten priestor pre ženy, kde sa môžu so všetkým 

zdôveriť, pretože naša linka je anonymná a všetky údaje, ktoré nám ženy povedia sú 

chránené, u nás zostanú, bez súhlasu ženy tie údaje nikam neposielame. Ďalšou zásadou 

je, že žene veríme všetko, pretože ženy sa častokrát stretávajú vo svojom okolí 

s nedôverou…” (KL12, 2015) 

 

Traja participanti a participantky sú zamestnancami a zamestnankyňami mestského úradu, 

poskytujú sociálne poradenstvo a vykonávajú aj terénnu sociálnu prácu pre rôzne cieľové 

skupiny, medzi ktoré patria aj ženy zažívajúce násilie. 

 

“…sme zamestnanci Mestského úradu a v zmysle platných zákonov poskytujeme sociálne 

služby všetkým cieľovým skupinám žijúcim na území mesta. Poskytujeme sociálne 

poradenstvo špecificky pre jednotlivé cieľové skupiny. …aj tento rozhovor vedieme za 

prítomnosti  terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí na Mestskom úrade pracujú v rámci 
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národného projektu Terénna sociálna práca. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je byť 

jednotlivým klientom priamo v teréne čo najviac nápomocní. Riešia rôzne veci cez financie, 

bývanie, starostlivosť o deti, školskú dochádzku a hygienu a podobne.” (IJ10, 2015) 

 

Ďalších sedem odborníčok a odborníkov pôsobí v šiestich registrovaných zariadeniach typu 

zariadenie núdzového bývania, alebo krízové stredisko. Vzťahuje sa tak na nich povinnosť 

vykonávať všetky činnosti, ktoré ukladá zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (pre 

zariadenie núdzového bývania) a zákon 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele (pre krízové stredisko).  

 

„Podľa zákona o sociálnych službách sme zariadenie núdzového bývania, v ktorom 

poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri ochrane práv a právom 

chránených záujmov. A aj tie základné veci, čo sa týka hygieny, prípravy stravy.“ (JK11, 

2015) 

 

„My sme vlastne zariadenie núdzového bývania čiže im poskytujeme základné sociálne 

poradenstvo, ubytovanie s tým, že majú k dispozícii, jedna rodina, teda matka s deťmi, jednu 

vlastnú bunku, potom základné hygienické možnosti, tu majú možnosť prania a hlavne to 

sociálne poradenstvo. Či to je už sprostredkovanie úradných vecí, písanie žiadostí 

a podobné veci, takže hlavne tieto veci.“ (GH7, 2015) 

 

Štyri zariadenia využívajú možnosť jednotlivé služby vhodne kombinovať, čím sa vytvára 

priestor pre poskytovanie komplexnejších služieb so zohľadnením rôznych potrieb žien. 

 

„...od roku 2009 máme akreditáciu na sociálne služby, od roku 2012/13 máme akreditáciu na 

SPO (sociálnoprávna ochrana detí) a máme krízovú poradňu, kde ambulantne poskytujeme 

pomoc ženám zažívajúcim rôzne násilie. Máme aj ubytovacie zariadenie, ktoré je evidované 

na samosprávnom kraji ako zariadenie núdzového bývania, je to trojizbový byt, v ktorom žijú 

ženy s týmto problémom, aj s deťmi.“ (MN14, 2015) 

 

„V rámci sociálnych služieb máme terénnu sociálnu prácu, komunitné centrum, zariadenie 

núdzového bývania, v tomto zariadení umiestňujeme naše klientky – týrané ženy, okrem 

toho poskytujeme zastupovanie na súdoch, kde hájime ich práva, máme tu práčovňu pre 

všetkých záujemcov, t.j. hygienické centrum.“ (LM13, 2015) 

 

„Naša organizácia centrum sa snaží svojim klientom poskytovať komplexné služby. Našou 

prioritou alebo skupinou je pomoc ženám ohrozeným násilím, obetiam domáceho násilia, 

týraným, zneužívaným ženám a samozrejme deťom so syndrómom CAN.“ (DE4, 2015) 

 

„My máme Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie 

núdzového bývania. …ešte aj krízové stredisko. A máme aj špecializované zariadenie…“ 

(HH8, 2015) 

 

Kombinované služby zdanlivo dokážu efektívnejšie reagovať na situácie, kedy sa žena 

nachádza vo viacnásobne znevýhodnenej situácii. Napríklad matkám s deťmi môžu 

zabezpečiť podporu aj pri výučbe, školskej dochádzke a starostlivosti o deti v rámci aktivít 

krízového strediska, pre ženy bez detí zabezpečiť pomoc pri ochrane práv a právom 

chránených záujmov v zariadení núdzového bývania. Kombinácia zariadenia núdzového 
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bývania so špecializovaným zariadením umožňuje komplexnejšie riešiť nepriaznivú sociálnu 

situáciu ženy, ktorá trpí napríklad schizofréniou, sklerózou multiplex, AIDS, alebo má iný 

organický psychosyndróm ťažkého stupňa:  

 

„…jej ((žene zažívajúcej násilie)) poskytujeme ubytovanie, stravu, sociálne služby. To 

znamená, že ženy koľkokrát prídu a mnohokrát ani nevedia, na čo majú nárok, nejaké dávky 

v hmotnej núdzi. Pomáhame im vybavovať na úradoch, zabezpečujeme lekára, školy... 

…sociálne a ekonomické poradenstvo, čo sa týka takých právnych záležitostí. Čo sa týka aj 

psychologického poradenstva, individuálna práca psychológa aj potom skupinová,  so 

skupinou žien, ktoré sú tu ubytované. …aj učiteľov máme vlastných čo  učia po poobediach 

deti. …to sú deti týchto žien. …potom čo sú deti z krízového strediska a sú tu bez rodičov. 

Takže s nimi sa učia a väčšinou spolu a čo sú tu tie maminy, majú psychiatrické diagnózy, 

schizofrenička, mánio-depresívne stavy a aby od nich deti neboli odňaté, tak sú v druhom 

zariadení. Takže preto im pomáhajú učiteľky s učivom.“ (HH8,2015) 

 

Aby však aj kombinované zariadenia zachovali kvalitu poskytovaných služieb, je nevyhnutné 

zabezpečiť odborné personálne obsadenie so špecializáciou na jednotlivé cieľové skupiny 

a dostatočný počet pracovníkov, ktorí budú pomoc poskytovať. Zachovať kvalitu 

poskytovania pomoci pre každú cieľovú skupinu v kombinovaných zariadeniach je ale v praxi 

veľmi náročné, nakoľko každá z cieľových skupín potrebuje odlišný a špecializovaný prístup. 

Z pohľadu zákona ale zariadenie núdzového bývania nemusí deklarovať odbornú 

kvalifikáciu v poskytovaní služieb priamo pre ženy zažívajúce násilie a vystupuje tak 

otázka, či zariadenia núdzového bývania a krízové strediská dokážu poskytnúť žene 

zažívajúcej násilie kvalifikovanú a špecializovanú pomoc, ktorú takáto žena potrebuje. 

Zákonné podmienky predpokladajú splnenie formálnych kritérií týkajúcich sa vzdelania 

a praxe s cieľovou skupinou pre udelenie akreditácie na odbornú činnosť, alebo zriadenie 

požadovaného typu zariadenia. Zdá sa teda, že v praxi je na zodpovednosti každého 

vedúceho pracovníka a pracovníčky zariadenia, aby dokázali kvalitu poskytovaných 

služieb zabezpečiť aj udržať. Je však otázne, nakoľko je vhodné ponechávať úroveň 

odbornej kvalifikácie pomoci poskytovanej v pobytových zariadeniach na uvážení vedúcich 

pracovníkov a pracovníčok. Riešenie zvýšenia kvality poskytovaných služieb spojených 

s ubytovaním by mohli predstavovať bezpečné ženské domy, ktoré napĺňajú základné 

európske štandardy poskytovania podporných služieb. Jedným z týchto štandardov je aj 

špecializovaná odborná kvalifikácia personálu, ktorý podlieha nepretržitému vzdelávaniu 

týkajúceho sa priamo rodovo podmieneného násilia, jeho charakteristík a foriem, ako aj 

oboznamovanie sa s praktikami špecializovaného prístupu k ženám zažívajúcim, alebo 

ohrozených násilím. 

 

Databáza klientok 

 

V súvislosti s databázou klientok nás zaujímalo, či sa odborníci a odborníčky sústreďujú na 

ich evidenciu aj z hľadiska etnicity. Vedenie evidencie klientok vo všeobecnosti je 

povinnosťou a nevyhnutnou súčasťou každého zariadenia či poradenského centra, ktoré 

poskytuje sociálne služby:  

„V podstate áno, pretože každá klientka má vlastný spis, ktorý sa po jej odchode zakladá, 

čiže máme prehľad o klientkach, ktoré tu už boli, vieme si o nich pozrieť, že teda že ako 

fungovali v zariadení, aké mali problémy, všetky papiere, čo sa toho týka od súdov cez 
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exekúcie, rozhodnutia, všetko zakladáme, alebo aj lekárske správy, čo sa ženy týka a tým 

pádom všetky ženy po odchode tu majú nejaký ten svoj spis a my si ich vieme spiatočne 

vyhľadať. Nevedieme ich zvlášť, proste vedieme spolu so všetkými ostatnými klientkami 

akože v podstate, či je rómska žena alebo nerómska je ako ... nerobíme žiadne rozdiely.“ 

(CH9, 2015) 

„Máme výkazy, musíme vykázať pre VUC a pre ministerstvo.“ (LM13, 2015) 

„Máme, samozrejme, že máme evidenciu. V tejto chvíli, pre rokmi dozadu, sme mali 

elektronickú databázu a to bolo super. Išlo naozaj o veľmi cielené informácie, ktoré bohužiaľ 

boli v neprenosnom systéme. Želali by sme si takúto databázu znovu vytvoriť, ale to nie je 

taký jednoduchý a lacný špás. Ale už ju máme takmer dokončenú. Ale robíme si samozrejme 

evidenciu, čo rozvíjame za tie roky, čo pracujeme. Jedna rovina je ako keby štatistiky, ktoré 

pre nás v prvom kole vlastne udávajú koľko žien máme. Dnes už vlastne tým máme časť 

financií na špecializované poradenstvo od samosprávy, tak ich musíme viesť, ale viedli sme 

si ich aj predtým. Každá žena vlastne, je to systém ako keby záznamov, množstvo 

kvalitatívnych údajov, až nám to je ľúto, lebo nie je čas ich hĺbkovo spracovávať, ale 

v podstate už na telefonáte, keď volá žena, tak vlastne robíme si záznam. Aj z každého 

jedného kontaktu, úkonu si urobíme záznamy.“ (BC2, 2015) 

V súvislosti s databázou, alebo neformálnou evidenciou žien z hľadiska etnicity sme zistili, že 

žiadne zo zariadení v súčasnosti nezaznamenáva či už pripísanú, alebo sebadeklarovanú 

etnicitu klientky. 

„Neviedli sme si žiadnu štatistiku, čo sa týka rómskych žien, je to naozaj len nejaká moja 

pamäť.“ (AB1, 2015) 

„My neevidujeme, či ide o Rómku, alebo nie. Je to žena, klientka.“ (EF5, 2015) 

Zaujímavým prvkom pri evidencii klientok je osobitný záznam o podozrení z rasovej 

diskriminácie pri predošlom kontakte ženy so zamestnancami a zamestankyňami 

podporných služieb.  Napriek tomu, že v čase realizácie rozhovoru išlo o novozavedený 

prvok, jeho vytvorenie spolu s výpoveďou participantky nasvedčuje tomu, že mávajú početné 

negatívne skúsenosti ohľadom možnej diskriminácie. V tomto prípade participantka opisuje 

negatívne skúsenosti konkrétne s políciou. 

„Máme takú kolónku v tej databáze Skúsenosti žien s políciou, ktorá je presne pomenovaná, 

tá kolónka sa volá ´pravdepodobná rasová diskriminácia´, zatiaľ v tejto kolónke nemáme 

žiadny záznam, ale mnohé ďalšie tie negatívne skúsenosti s políciou žien, tomu môžu 

nasvedčovať, ako napríklad vysmievanie sa, vysmievanie sa z polície, zo strany polície voči 

tej žene alebo dožadovanie sa nejakých rukolapných dôkazov, že je fyzické násilie na nej 

páchané alebo vyslovene ponižovanie.“ (KL12, 2015) 

Z rozhovorov s odborníčkami môžeme konštatovať, že si nevedú databázu klientok na 

základe tzv. pripísanej etnicity alebo národnosti. Absentuje však aj tzv. formálna databáza 

klientok, kedy by sa k špecifickým skupinám žien ohrozeným násilím, napríklad k Rómkam, 

pristupovalo na základe ich sebadeklarovanej etnicity, čo na jednej strane spĺňa minimálne 

štandardy Rady Európy pri poskytovaní špecializovaných podporných služieb v zmysle 
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posilnenia a rešpektu žien zažívajúcich násilie a na druhej strane môže prispieť k poznaniu 

špecifických potrieb rómskych žien pri poskytovaní ochrany a podpory.  

 

Základné princípy nadviazania kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie 

 

Všetky služby pre ženy zažívajúce násilie sa primárne zameriavajú na základné 

a špecializované poradenstvo, ktoré je dôležité poskytovať odborne a s ohľadom na 

špecifickú povahu problematiky násilia páchaného na ženách. Ide o prvý vzájomný kontakt 

ženy, ktorá sa rozhodla vyhľadať pomoc a odborníčok, ktoré jej ju poskytujú. Pre špecifickú 

situáciu, v akej sa žena zažívajúca násilie nachádza je nesmierne dôležité, aby odborné 

poradenstvo bolo žene poskytované tak, aby sa cítila čo najkomfortnejšie, bezpečne a aby 

cítila, že vzťah medzi ňou a odborníčkou je skutočne dôverný.  

Vytváranie pocitu bezpečia a nielen fyzického bezpečného priestoru, kam žena môže bez 

obáv z ďalšej viktimizácie prísť a zdôveriť sa s tým, čo častokrát zostáva skryté aj pre 

najbližšiu rodinu, popisujú odborníčky ako nevyhnutnú súčasť poskytovania sociálneho 

poradenstva.  

 

„Z môjho pohľadu veľmi veľmi dôležitá vec je bezpečný priestor, v ktorom ženy môžu bez 

nejakého strachu a obáv hovoriť o skúsenosti s násilím. …priestor na rozhovor a zdieľanie 

tých skúseností, okrem iných vecí samozrejme, …je ako taký nosný pilier na pozadí všetkých 

ostatných vecí, ktoré robíme. ...priestor na zorientovanie sa a identifikovanie sa s tým, že 

zažívam násilie a na rozhodovanie sa alebo zvažovanie krokov. V tomto štádiu je 

samozrejme potrebné, aby ženy mali informácie, nielen o tom, aké majú možnosti, či už 

legislatívne, alebo iné, ale aj proste, potrebujú mať informácie o tom, čo to znamená, ako 

dlho tie procesy budú trvať, ako dlho to funguje, aby nemali tiež nejaké skreslené, 

nerealistické očakávania, aby naozaj mohli urobiť informované rozhodnutie.“ (BC2, 2015) 

 

„...v tých vstupných alebo úvodných fázach kontaktu so ženou je to také najdôležitejšie, 

získať si jej dôveru, presvedčiť ju o tom, že budeme hájiť jej anonymitu a to, aby ju nič 

neohrozilo, pretože veľakrát je toto ako prvoradé a samozrejme, že potom jej vysvetlíme, že 

našou úlohou je urobiť všetko preto, aby sa dostala do bezpečia.“ (CD3, 2015) 

 

Vytvorenie pocitu bezpečia popisuje jedna z participantiek ako osobitne dôležitú oblasť pri 

komunikácii s rómskymi ženami z marginalizovaného prostredia. 

 

„…pretože rómska žena môže byť akoby ohrozená ešte aj tou komunitou, že ju môžu 

napadnúť za to, že si vôbec dovolila to násilie ohlásiť.“ (AB1, 2015) 

 

Jedným zo základných pilierov poskytovania kvalitných podporných služieb na odbornej 

úrovni je dbať pri pomoci a podpore žene zažívajúcej násilie na kultúru posilnenia, ktorej 

základnými princípmi sú rešpekt voči nedotknuteľnosti ženy, poskytovanie informácií 

a podpory, ktoré žene umožňujú robiť informované rozhodnutia a prístup k podporným 

službám, ktoré ponúkajú potenciál nápravy ujmy spôsobenej násilím. Je potrebné používať 

jazyk, ktorý nie je viktimizujúci, nespochybňuje a neobviňuje ženu za násilie, ktoré zažívala. 

Dôležitým aspektom posilnenia je aj formovanie prostredia, v ktorom sú podporné služby 
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poskytované tak, aby sme sa vyhli sociálnemu vylúčeniu ženy. Posilnenie musí byť zjavné aj 

v procese participácie a konzultovania40.  

Praktická, citlivá a odborná pomoc žene a potreba flexibilne riešiť rôznorodé problémy 

spojené s pomocou ženám, na ktorých je páchané násilie, je omnoho komplexnejšia, než je 

zadefinované v legislatíve prostredníctvom jednotlivých činností. Za činnosťou „poskytovanie 

základného a špecializovaného sociálneho poradenstva“ sa tak v praxi skrýva omnoho viac, 

než sa môže na prvý pohľad zdať. Je to aj podporenie sebavedomia a rozhodnutí ženy 

v situáciách, v ktorých to potrebuje, napríklad sprevádzanie počas pojednávania, pri 

nákupoch, hospodárení. 

 

„…keď tá klientka bola v ohrození, bála sa, zosypala sa nám možno na tom pojednávaní, tak 

robíme to, že napríklad sociálny pracovník terénny, ide na to pojednávanie, je tam síce ako 

verejnosť, ale už len kvôli tej psychickej podpore, aby ten klient tam nebol sám.“ (DE4, 2015) 

 

„Potom také že, asistencia pri orientácií v meste, pri nákupoch, pri hospodárení s financiami.“ 

(HH8, 2015) 

 

“Ak si to žena želá, alebo je veľmi vystresovaná, násilie má veľmi závažné dopady, tak ak 

chce, tak robíme aj sprevádzanie na pojednávanie v rámci podpory.” (BC2, 2015) 

 

Asistencia a pomoc pri činnostiach dennej potreby, akými je orientácia v meste, 

nákup, učenie sa s deťmi, ekonomické hospodárenie však predstavuje veľmi 

diskutabilnú a diskutovanú oblasť podpory ženy.  Je veľmi dôležité, aby žena dostávala 

priestor  na sebarealizáciu a prejavenie vlastnej integrity, inak sa môže stať, že v konečnom 

dôsledku žena len vymenila kontrolované prostredie s násilným partnerom za kontrolované 

prostredie zariadenia. Znova tak vystupuje do popredia nutnosť systematického 

špecializovaného vzdelávania odborníčok a odborníkov, aby vždy poskytovali ženám, 

na ktorých je páchané násilie, vysoko kvalitnú pomoc a podporu bez neúmyselnej 

sekundárnej viktimizácie. Ako uviedla jedna z participantiek, asistencia a osobné 

sprevádzanie by malo byť vykonávané až v prípadoch, keď si to žena želá sama, alebo keď 

odborník či odborníčka skutočne kvalifikovane posúdi, že psychický stav, v ktorom sa 

momentálne žena nachádza, si takúto formu asistencie vyžaduje.  

 

Princíp bezpečnosti ubytovania  

 

Pocit bezpečia okrem dôvernosti a anonymity spočíva aj v poskytnutí ubytovania, v ktorom 

sa žena nemusí obávať o seba, prípadne svoje deti. Popri vytváraní bezpečného fyzického 

prostredia počas poradenstva takmer všetky zariadenia, s výnimkou jedného, ktoré poskytujú 

aj ubytovanie, využívajú možnosť utajiť adresu miesta, kde sú ženy ubytované.  

Udržať anonymitu miesta ubytovania žien popisujú ako náročné najmä v malých obciach, 

v ktorých sú informácie o vybudovávaní, zriaďovaní a rekonštruovaní akéhokoľvek objektu 

prakticky neutajiteľné. V týchto prípadoch je pre zariadenia potrebné aplikovať alternatívne 

stratégie, ktoré ženám pomôžu zotrvať počas pobytu v zariadení v bezpečí. Jedným 

z takýchto opatrení môže byť napríklad domový poriadok, alebo poučenie ženy o okamžitom 

                                                           
40 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová S. (2009). Bezpečný ženský dom: Ako nástroj uplatňovania ľudských 
práv žien a detí. (pp. 8). Košice: FENESTRA.  
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kontaktovaní zamestnanca alebo zamestnankyne zariadenia, alebo polície v prípade, že sa 

neželaná osoba pokúša preniknúť do zariadenia. 

 

„Tak adresa sa nezverejňuje, je utajená, je tam 24 hodinová služba, je tam zamknutá brána, 

čiže do toho objektu nemôže niekto len tak vniknúť. Pokiaľ by sa stalo, že agresor 

nerešpektuje, že sa snaží preliezť bránu alebo nejakým spôsobom ohrozovať, tak služba je 

povinná zavolať políciu a chrániť ženy, ktoré sa v dome nachádzajú.“ (DE4, 2015) 

 

„…sme utajení, pretože naša adresa nikde nie je zverejnená, s tým, že ani na internete, ani 

nikde inde nepodávame informácie, kde naše zariadenie je. V prípade ak niekto sa informuje 

telefonicky, človek nám neznámy, tak jednoducho neposkytujeme informácie o klientoch, 

pretože nikdy nevieme, či to nie je nejaký rodinný príslušník alebo niekto, kto zháňa svoju 

manželku, a hlavne ak vieme, že tá žena odišla z domácnosti, od násilníka.“ (GH7, 2015) 

 

“…toto zariadenie v zmysle zákona nemusí byť označené. Takto vám poviem. V našom 

meste už anonymitu, aj keď to zariadenie označené nie je, zachované nie je. Pretože ako sa 

menil zákon, menili sa aj podmienky a účel používania tohto zariadenia, čiže o núdzovom 

bývaní tu z miestnych vie každý, kde je. Čiže tam sa anonymita ťažko zachová, jedine snáď 

takým spôsobom, že je tam určitý domový prevádzkový poriadok, ženy sú poučené, čiže 

násilník sa do zariadenia nedostane, lebo to je zabezpečené a ženy sú poučené, že keby aj 

niekto taký bol, volajú políciu…” (IJ10, 2015) 

 

Je teda potrebné, aby mali odborníci a odborníčky pripravenú stratégiu aj v prípade, že chce 

ženu v zariadení, ktorého lokalizácia je verejne známa, navštíviť napríklad rodinný príslušník, 

alebo iná blízka osoba, ale aj samotný násilník. Je potrebné vedieť flexibilne reagovať aj 

v prípadoch, kedy sa informácie o žene pokúša zistiť neznáma osoba prostredníctvom 

telefonického kontaktu. Zariadenia pre takéto situácie volia rôzne prístupy. Pri telefonických 

žiadostiach sa ako najefektívnejší spôsob zachovania bezpečia ženy javí neposkytovanie 

žiadnych informácií. V prípade osobných návštev odborníci a odborníčky využívajú rôzne 

postupy, akými sú napríklad preverovanie totožnosti osoby, ktorá ženu navštívi, alebo 

samostatný, oddelený, neutrálny priestor určený na prijímanie návštev. 

 

 „Mali sme takú požiadavku, aby klientka mala návštevu, rodinných príbuzných, ale kým 

nemáme istotu, nepreveríme tých ľudí, tak nemôžeme to dovoliť, aby sme neriskovali 

bezpečnosť  tej klientky ostatných žien.“ (LM13, 2015) 

 

„My sme sa to ako od začiatku celkovo snažili, že ju ani tam pred vchodom do budovy 

nemáme uvedenú ako službu. V registri máme, lebo v registri musíme byť, ale samotné 

núdzové bývanie máme na inej ulici ako tu a aj keď majú klientky návštevy, tak trváme na 

tom, aby návštevy boli v tejto budove, nie tam. Toto je budova, kde sú iné služby…“ (JK11, 

2015) 

 

„Ale jedna vec je proste bezpečný priestor a nie je to len otázka utajenej adresy, je to otázka 

aj toho, že máme ako keby taká bezpečnostné stratégie ohľadne toho, čo súvisí s tým, že 

keď ženy tu sú, keď prichádzajú, keď odchádzajú... máme tiež vyvinuté stratégie, že čo 

v prípade, ak by ja neviem mi sem prišiel muž, čo v prípade, ak muž volá na linku, tak máme 

také jednoduché pravidlá. Neposkytujeme informácie nikomu“ (BC2, 2015) 
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Všetky zariadenia, ktoré poskytujú aj ubytovanie, poskytujú ho v súlade so zákonom na 

určitý čas, ktorý však nie je bližšie definovaný, dĺžka možnosti ubytovania je teda 

individuálna a v závislosti od vnútorných predpisov zariadenia sa líši. Zvyčajne ide o obdobie 

šiestich mesiacov, ktoré je možné po ich uplynutí aj viacnásobne predĺžiť. Aj maximálny 

počet predĺžení je v kompetencii zariadenia spolu s vyšším územným celkom a závislé na 

odbornom posúdení odborníkov a odborníčok, v akom stave sa žena zažívajúca násilie 

v danom období nachádza. 

 

„Zákon hovorí na určitý čas a riešime to podľa situácie, individuálne.“(HH8, 2015) 

 

„Sú to tri roky, ale prihliada sa na to individuálne. Keď už tá žena napr. je medzi čakateľmi na 

sociálny byt, tak samozrejme po troch rokoch ju nepošleme preč a počkáme teda kým jej je 

pridelený ten byt. Alebo napríklad pani, ktorej by už skončili tri roky, ale našla si prácu, 

samozrejme sme jej predlžili zmluvu, aby sa mohla adaptovať na tú prácu a zas sa zariadiť 

podľa toho.“ (GH7, 2015) 

 

„My máme také pravidlo, že na tých 6 mesiacov dávame, to je základný čas a vo väčšine 

prípadov ho predlžujeme po dohode s príslušným VÚC.“(JK11, 2015) 

 

„…nie je stanovený limit, kedysi bolo, v tých  úplných začiatkoch stanovené , že pol roka. Čo 

bolo strašne málo. Potom naozaj aj tie zariadenia, pracovníci v nich tlačili na to, že za pol 

roka čo sa dá, nenájdete si prácu, nieto ešte ubytovanie a opačne. Ani ubytovanie, ak 

nemáte prácu, ako si ubytovanie zaplatíte. Tak sa to predlžilo na jeden rok, potom na dva 

roky. Čiže momentálne je to tak, že teda dva roky sto percentne a podľa potreby, pokiaľ tá 

žena naozaj nemá kam ísť, tak ostáva naďalej.“ (FG6, 2015) 

 

Mohlo by sa tak zdať, že ubytovanie na určitý obmedzený čas je nepostačujúce. Jedna 

z participantiek však dodáva:  

 

„Takéto zariadenia majú podľa mňa predstavovať taký odrazový mostík, myslím že má svoje 

opodstatnenie a je dobré, že je to len na určitý čas.“ (JK11, 2015) 

 

Otázka dĺžky ubytovania je však sporným bodom aj v odborných diskurzoch. Jedným 

z princípov bezpečných ženských domov podľa WAVE41 je možnosť pre ženy a deti zostať 

v bezpečnom ženskom dome dovtedy, kým sa necítia bezpečne a dostatočne posilnené na 

to, aby mohli žiť samostatný život bez násilia. Bezpečné ženské domy na Slovensku sa preto 

uberajú smerom poskytovania služieb na neurčitý čas. Možnosť dlhodobého ubytovania 

spolu s ťažkosťami spojenými s odchodom do samostatného bývania mimo zariadenia ale 

vytvára priestor pre pád do tzv. naučenej bezmocnosti42, teda stavu, kedy človek na základe 

vlastných skúseností z minulosti, ktoré ho presvedčili o bezmocnosti a neschopnosti 

ovplyvniť výsledok situácie verí že akákoľvek snaha bude vopred odsúdená na neúspech. 

Ženy by tak mohli mať tendenciu postupom času chápať bezpečný ženský dom ako konečné 

riešenie situácie, v ktorej sa nachádza. Je dôležité, aby sa o optimalizácii dĺžky 

ubytovania v bezpečných ženských domoch viedli odborné dialógy a aby táto dôležitá 

oblasť poskytovaných služieb rezonovala aj v ďalších diskurzoch a výskumoch. 

                                                           
41 Appelt B., Kaselitz V., Logar R. (2008). Cesta z násilia: príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných 
ženských domov. Viedeň. 
42 termín vo význame podľa Martin Seligman (1975) 
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Nútená migrácia žien medzi zariadeniami 

 

Štyri participantky a participanti zhodne vnímajú oblasť služieb pre ženy zažívajúce násilie na 

Slovensku ako kapacitne nepostačujúcu. Odborníčky a odborníci, ktorí sú vzájomne 

zosieťovaní, zdieľajú informácie o miere naplnenia kapacity jednotlivých zariadení. Možnosť 

distribúcie ženy do iného zariadenia popisujú ako jednu z kľúčových oblastí vzájomného 

kontaktu. Vedieť, ktoré zo zariadení poskytujúcich ubytovanie má voľnú kapacitu pre prijatie 

ženy je nevyhnutné najmä pri riešení akútnych krízových situácií, kedy žena zažívajúca 

násilie utečie od násilníka a urgentne potrebuje možnosť ubytovania.  

 

„...v rámci Slovenska sú také priepastné rozdiely, naozaj máme kraje, či už Banskobystrický 

alebo Trenčiansky, kde tých služieb naozaj nie je veľa a keď nám žena zavolá z nejakej 

menšej dedinky na strednom Slovensku, tak zrazu máme veľmi obmedzené možnosti, že čo 

jej my môžeme odporučiť, kam by sme ju my mohli poslať. Čiže, to, čo by bolo potrebné, tú 

sieť tak veľmi rozšíriť, aby naozaj žena, ktorá pochádza niekde zo stredného Slovenska 

nemusela dochádzať za pomocou a za poradenstvom stodvadsať kilometrov preč.“(KL12, 

2015) 

 

Nedostatočné a demograficky neefektívne pokrytie územia Slovenska podpornými službami 

pre ženy zažívajúce násilie sa prejaví v momente, kedy je potrebné ženu distribuovať do 

zariadenia mimo kraja trvalého bydliska ženy. Participantka GH7 popisuje detailne jednotlivé 

komplikácie na konkrétnom prípade ženy, ktorá našla útočisko až v zariadení vzdialenom 

viac než sto kilometrov:  

 

„...stalo sa nám napríklad, že pani mala trvalý pobyt v Bratislave, a stále bývala tu u nás. 

A jednoducho všetky problémy a vybavovačky musela riešiť v Bratislave. Čo bolo pre ňu 

zložité, lebo musela cestovať, popritom mala tri deti, jednoducho tam aj financie, všetko 

zavážilo a tým pádom, keď jej u nás skončil pobyt, tak sa nám podarilo jej vybaviť zariadenie 

v Bratislave, dokonca v tom okruhu kde ona mala trvalý pobyt, čiže tým pádom proste aj 

vybavovačky mala jednoduchšie, aj možnosť práce mala jednoduchšiu. ...chodia klientky 

z celého Slovenka, z Martina, Stará Turá a podobné, takže ako v podstate je výhodnejšie ak 

ten trvalý pobyt dajú sem. Na adrese trvalého bydliska už aj tak nežijú a pravdepodobne ani 

žiť nebudú, a hlavne ak prišli z niekoľkých zariadení tie klientky. Čiže ak budú mať trvalý 

pobyt tu, to znamená, že všetko si dokážu vybaviť tu, a je to jednoduchšie. Kdežto keď 

prosto len chodiť tie vybavovačky stoja neskutočné peniaze, už len tá doprava....“ (GH7, 

2015) 

 

V takýchto prípadoch je efektívnejšie, ak žena podá žiadosť o prehlásenie trvalého bydliska 

na adresu zariadenia, v ktorom sa momentálne nachádza. Avšak aj takéto prehlasovanie 

sprevádzajú administratívne komplikácie a nutnosť niekoľkonásobnej cesty na miesto 

pôvodného trvalého bydliska a naspäť. Pre nízkopríjmové skupiny žien je ale aj suma za 

dopravu a poplatky spojené s administratívou veľkou finančnou záťažou, ktorú nie vždy 

dokážu uhradiť. Javí sa tak ako veľmi dôležité dôkladné preskúmanie potreby miery 

navýšenia kapacít podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v jednotlivých 

krajoch. 

Pri realizácii výskumu sme zistili, že v Banskobystrickom kraji je v súčasnosti akútny 

nedostatok tohto typu služieb. Poradenské centrá špecializované na ženy zažívajúce násilie, 

alebo násilím ohrozené, absentujú úplne. Nachádza sa tu 6 zariadení núdzového bývania 
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a kombinovaných služieb s celkovou kapacitou 81 osôb, do ktorých okrem žien ohrozených 

násilím patria aj deti. Takýto stav v žiadnom prípade nemôže napĺňať potreby kraja 

a považujeme za skutočne dôležité ďalej preskúmavať demografiu dopytu po službách, ktoré 

poskytujú pomoc ženám zažívajúcim násilie. 

 

Problémy s ubytovaním však ženy sprevádzajú nielen pri hľadaní zariadenia, ktoré má voľné 

kapacity a dokáže poskytnúť pomoc, ale aj v prípade, že je už pripravená na samostatný 

život bez asistencie odborníkov a odborníčok zariadenia. Komplikácie pri hľadaní 

zamestnania a finančná situácia ženám častokrát nedovoľuje opustiť zariadenie a zabezpečiť 

si štandardné nájomné bývanie. 

Odborníčky a odborníci zhodne pripisujú obmedzené možnosti žien opustiť zariadenie aj 

absencii dlhodobého riešenia v podobe cenovo dostupného bývania pre nízkopríjmové 

skupiny obyvateľov: 

 

“Tu sú nájomné byty, ktoré má mesto k dispozícii, vieme, že nie sú plne obsadené, len je tam 

potrebné zložiť tú zábezpeku. A ak by mala tá žena peniaze navyše, to by bolo perfektné, tá 

teória je v tomto úžasná, že ako by to malo byť, len…” (JK11, 2015) 

 

“Máme byty, ale to sú byty pre permanentných neplatičov, problematická bloková ubytovňa 

a myslím si, že tam umiestniť ženu, ktorá spadla do záchrannej siete v dôsledku násilia 

páchaného na nej je len ďalšia viktimizácia. Ony sú tam akoby poslané za trest a ony nič 

neurobili.” (MN14, 2015) 

 

Participantky načrtávajú problém, ktorý je spoločným menovateľom v oblasti bývania 

pre všetky ženy, ktoré sa kvôli rôznym formám násilia ocitajú na pokraji chudoby 

a napriek snahe zariadení pre ne častokrát nie je možné zabezpečiť si príjem, vďaka 

ktorému by dokázali financovať štandardné nájomné bývanie. Tri participantky sa 

zhodujú v postoji, že absencia možnosti bývania v bytoch nižšieho štandardu do istej miery 

zapríčiňuje následnú migráciu žien len medzi zariadeniami, v ktorých nemôžu viesť 

plnohodnotný a samostatný život. Táto nútená migrácia klientok medzi zariadeniami 

v rôznych krajoch je sprevádzaná množstvom komplikácií, najmä v prípade matiek s deťmi, 

ako aj žien z nízkopríjmových skupín. 

 

„Bolo by určite fajn ženám poskytnúť nejaké nie sociálne byty, pretože tam sú rôzne 

podmienky, ale možno nejaké chránené bývanie. Aby nefungovala len v takomto zariadení, 

ale fungovali by aj samostatne. Keďže takto sú stále od niekoho závislé v nejakom 

zariadení,  osamostatniť sa je veľmi ťažko. Aj keď je tá matka samotná a má prácu, tak 

jednoducho ťažko si nasporí na podnájom, lebo jednoducho aby ona nasporila na tri 

mesačné zálohy  je úplne nereálne, navyše ak potrebuje popritom živiť ešte deti, ktoré má 

stále pri sebe. Takže možno nejaký takýto medzistupeň. Jednoducho kvázi ako samostatné 

bývanie, ale zvýhodnené určitým spôsobom.“ (GH7, 2015) 

 

„...všade sa poskytujú služby na určitý čas, ale v podstate vy tú ženu nemôžete potom poslať 

na ulicu, ale musíte jej to nejakým spôsobom zabezpečiť. Koľkokrát sa mi stala aj taká 

situácia, že mi volali zo zariadenia, my už sme vyčerpali všetky naše možnosti, tak ju strčíme 

jednoducho do ďalšieho zariadenia. Toto tiež nie je riešením. Ja by som navrhovala 

takzvané prestupné bývanie alebo nejaká možnosť posunu alebo takej pomoci, pretože tá 

žena keď sa to aj rozhodne riešiť, väčšinou nemá kam ísť, nemá dostatok financií, nemá 
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rodinné zázemie a keď sa aj dostane do núdzového bývania, tak je potom veľká dilema, čo je 

po tom.” (IJ10, 2015) 

 

Nemožnosť osamostatniť sa opisuje jedna z participantiek ako výraznejší problém pre 

rómske ženy z marginalizovaných komunít. Viacnásobná diskriminácia rómskej matky 

s viacerými deťmi s nízkou úrovňou vzdelania znižuje šancu na pravidelný príjem a možnosť 

vytvorenia finančnej rezervy aj v porovnaní so ženou z majority v rovnakej situácii. 

 

„...práve pri rómskych klientkach by sociálne bývanie bolo pre ne dlhodobým riešením ich 

problému. Rómska žena bez základnej školy so 4 až 5 deťmi, tam nie je veľká perspektíva, 

že sa posunie do nejakého štandardného nájomného bytu. My máme aj takú skúsenosť, že 

mnohokrát keď boli voľné miesta pomocných síl, upratovačiek, tak keď sme tam volali tak 

áno áno, miesto bolo voľné, akonáhle zistili, že ide o rómsku záujemkyňu, nevzali ju do 

práce. ...mali by tu preto byť byty nižšej kategórie, v tom zmysle, že by mali napríklad 

spoločnú práčovňu, alebo pavlačové bývanie, určený čas teplej vody. ...bolo by prístupné 

práve pre tieto skupiny žien.“ (MN14, 2015) 

 

Zdá sa teda na mieste prehodnotenie systému poskytovaných podporných služieb pre ženy 

zažívajúce násilie a ich priameho previazania s finančne dostupným nájomným ubytovaním 

pre túto cieľovú skupinu. Dôraz na potrebu zabezpečenie finančne dostupného 

samostatného nájomného bývania sa tak javí ako opodstatnený. Komplexná podpora 

nielen počas akútneho ohrozenia ženy, ale aj podpora osamostatnenia sa 

a nezávislosti by predstavovala výraznú pomoc a v konečnom dôsledku aj zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie. 

 

 

Pomoc pri administratíve a kolobeh trestných oznámení 

 

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva je v kompetencii odborníkov a odborníčok 

poskytovanie pomoci a podpory pri najrôznejších administratívnych úkonoch, akými sú 

prehlasovanie trvalého/prechodného bydliska, prehlasovanie detí do materských, alebo 

základných škôl, pomoc pri podávaní trestného oznámenia na násilníka, vymáhania 

výživného, či vybavovaní dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. 

 

„…pomôžeme jej nastaviť ten život na tie štátne dávky, ktoré má, prejdeme etapou písania 

životopisov, hľadania zamestnania…” (JK11, 2015) 

 

„...snažíme sa stabilizovať jej finančné možnosti, vybavovať na úradoch, aby dostala 

prídavky, dávky v hmotnej núdzi, presmerovať na inú adresu.“ (FG6, 2015) 

 

„...akékoľvek vybavovanie po úradoch, či už... pretože naše klientky niekedy ani nedokážu 

vybaviť samé tieto veci a niekedy je účinnejšie, keď im s tým pomôžeme, či už telefonicky to 

nejakým spôsobom podporíme, obvoláme to dopredu, my si zistíme, čo potrebujú a proste 

tie klientky... alebo pripravíme im nejaké podklady. Potom sú to také základné veci, písanie  

žiadostí  v rôznych splátkových kalendároch, proste kontakt so súdmi, s exekútormi, 

s úradmi, takže také základné, čo potrebujú, aby nejako sa postavili na nohy a začali 

fungovať. Taktiež im pomáhame vybavovať proste keď sa k nám prisťahujú, školu alebo 



89 
 

škôlku pre deti, s čím teda sú v poslednom čase trochu problémy, ale teda vždy sa nám 

podarí deti umiestniť.“ (CH9, 2015) 

 

Až 10 participantiek vyjadrilo negatívne skúsenosti v rámci spolupráce s úradmi, kde sa 

stretávajú s neochotou, ale aj s diskrimináciou a nerovnocenným prístupom. Potreba 

sprievodu pri vybavovaní potvrdení a komunikácii najmä rómskych klientok so 

zamestnancami a zamestnankyňami úradu podľa nich do istej miery marí snahu odborníčok 

motivovať ženy, ktoré zažívali ekonomické a psychické násilie zo strany partnera a nemajú 

tak skúsenosti s administratívnymi úkonmi, samostatne zvládať takéto situácie.  

 

„A to má byť tak, že nie len odfajknem veľkou fajkou že sociálne poradenstvo, a vy už sa 

trápte v tom teréne. ... s klientkou niekedy doslova za ruku ideme, spolu s ňou. A vtedy 

vidím, že sa zmení prístup toho úradníka, keď tam prídem ja a predstavím sa ako riaditeľka 

zo zariadenia, tak sa to už dá. Ale my chceme klientov tiež učiť tej samostatnosti a to sa 

nedá, keď všade s nimi treba za ruku ísť nie preto, že by to klient nezvládol, ale preto, lebo 

úradníčky nechcú dať klientovi informácie navyše o ňom samom.“ (JK11, 2015) 

 

„Dosť zvyknú pri rómskych klientkach problematiku násilia podceňovať a mierne 

znevažovať... Musím povedať, že u rómskych klientiek pristupujeme častejšie ako pri 

nerómskych k sprevádzaniu po úradoch a nerobíme to pre to, aby sme znižovali alebo 

podceňovali schopnosť a kapacitu tých klientiek, ony sú do značnej miery samostatné 

a schopné si veľa vecí samy vybaviť, ale chodíme tam preto, aby im úradníci venovali 

dostatočnú pozornosť a aby im ponúkli všetky možnosti, ktoré majú.“ (MN14, 2015) 

 

„…na úradoch možno tak k nim inak pristupujú s tým, že proste každý to berie tak, že ´aaa, 

že Rómka, keď dostane pár za úch...´ Alebo niečo také funguje, že to je súčasťou tej kultúry, 

hej? Že to tak berú tak s rezervou, kebyže príde hocijaká iná žena, tak sa to rieši možno 

intenzívnejšie.“ (CH9, 2015) 

 

Participantky vnímajú odlišný prístup úradníčok a úradníkov k ženám zažívajúcim násilie aj 

bez ohľadu na etnickú príslušnosť. Nutnosť sprevádzať klientky pri administratívnych 

úkonoch sa tak javí ako vyplývajúca vo veľkej miere zo stereotypizácie žien, ktoré zažívajú 

násilie. 

 

„Naozaj keď čokoľvek klienti potrebujú vybaviť, je naozaj lepšie, keď to najprv my 

obtelefonujeme a následne tam pošleme klienta. Lebo ten prístup je už potom iný. Veľakrát 

sa nám stane, že jednoducho, či je to Róm alebo neróm, jednoducho pozerajú na nich tak, 

že sú proste nekompetentní…“ (GH7, 2015) 

 

„…sprevádzanie na inštitúcie, buď z toho dôvodu, že žena nevládze, že je veľmi vyčerpaná, 

alebo potom z takého dôvodu, že sa ukazuje, že na nejakej konkrétnejšej inštitúcii pracovníci 

alebo pracovníčky nerobia, čo je potrebné alebo teda s nerešpektom sa chovajú. Tak v taký 

čas tiež ponúkneme možnosť sprevádzať, skôr je to potom akože o tom, že je tam iná osoba 

a ten prístup sa zmení, že taká iná forma ako keby takej podpory.” (BC2, 2015) 

 

Vysoká miera stereotypizácie žien, na ktorých je páchané násilie a s ňou súvisiaca 

nízka vzdelanosť v problematike násilia páchaného na ženách kombinovaná                 
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s individuálnou nevôľou zamestnancov a zamestnankýň úradov urgujú potrebu 

pravidelného a kontinuálneho vzdelávania. 

 

„Samozrejme, samozrejme, že by pomohlo. …ale rozhodne by bolo dobré, aby tie 

preškolenia boli periodické, aby sa dotkli aj tých nových, ktorí prídu. A aj tí, ktorí už 

preškolení boli, tak aby si to troška obnovili.“ (MN14, 2015) 

 

Jedna z participantiek však pomenováva aj ďalší faktor, ktorý podľa nej vplýva na 

bagatelizáciu situácie rómskych žien, ktoré zažívajú násilie:  

 

„...keď to opakovane nahlasujú a sťahujú, tak potom sa tomu neprikladá taká vážnosť, ale to 

sa netýka len rómskych žien. Si myslím, že tak všeobecne.” (IJ10, 2015) 

 

Problematika opakovaného podávania a sťahovania trestných oznámení43 vystupuje do 

popredia aj vo výpovediach participantiek. Cyklické podávanie a sťahovanie trestných 

oznámení na páchateľa násilia popisujú participantky ako spoločný menovateľ pre rómske 

ženy aj ženy z majority a dôvody, prečo tak ženy činia, sú podľa nich rôzne a priamo závislé 

od individuálnej situácie, v ktorej sa konkrétna žena nachádza: 

 

„...pokiaľ nemajú aj iný typ pomoci ako právnu pomoc, teda akože podporu psychologickú 

alebo inú, tak veľmi ťažko im je v tých právnych konaniach, niekedy sa dokonca stiahnu, 

nevládzu. Je to proste mimoriadne náročné“ (BC2, 2015) 

 

„...ukazuje sa aj nám v štatisticky významnej miere, že sa rozhodnú svoje návrhy podané na 

súd stiahnuť. Deje sa to z mnohých nejednoznačných dôvodov, myslím si že jedným z nich 

je to, že žena bez muža je v rámci rómskej komunity ešte stále považovaná za menejcennú 

a oni aj keď je ten muž akýkoľvek, tak majú vyšší kredit, ako by mali, keby boli slobodné. Ten 

ďalší sa týka práve tolerancie majority k minorite a nemožnosti pre mnohodetné matky 

a Rómky bez vzdelania si nájsť prácu, to je viacmenej nemožné.“ (MN14, 2015) 

„Aj keď sa niečo také vyskytne tak vlastne ony v jeden deň podajú trestné oznámenia na 

druhý deň ho idú stiahnuť, čiže tam polícia ani nemôže konať, nemôžeme robiť rovnako my 

nič s tým, keď jednoducho tá žena sama s tým nechce robiť. Ona vám ani priamo nepovie, 

že je týraná alebo že ju zbil manžel, skôr to zaobalí do rôznych výhovoriek a úrazov, žena, 

ktorá povedala, že padla zo schodov.“ (IJ10, 2015) 

 

Odborníčky a odborníci môžu klientku podporovať a pracovať na zvyšovaní jej právneho 

povedomia, poúčať ju o dôsledkoch podania, ako aj stiahnutia trestného oznámenia, 

v mnohých prípadoch však nedokážu tomuto javu zabrániť. Dôvody, pre ktoré tak ženy činia, 

sú individuálne, objavuje sa však manipulácia zo strany rodinných príslušníkov či partnera, 

strach ženy z neistoty, čo s ňou a prípadne aj deťmi bude potom a rôzne, ako aj vyčerpanie 

z administratívnej náročnosti jednotlivých úkonov. 

 

                                                           
43 Stiahnutie trestného oznámenia nie je presný termín, pretože po podaní trestného oznámenia má polícia 

povinnosť vec prešetriť; stiahnutie trestného oznámenia nie je podľa zákona presné. Ale môže sa zmeniť výpoveď 
tak, že  vec je neopodstatnená, alebo sa dá odmietnuť dať súhlas poškodenej osoby na stíhanie  blízkej osoby 
v niektorých trestných činoch. „Späťvzatie“ trestného oznámenia sa teda deje nepriamo, nie stiahnutím.   
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Problém, s ktorým sa niektorí odborníci a odborníčky stretávajú, je aj návrat ženy 

k partnerovi alebo k osobe, ktorá páchala násilie, čim sa samotná žena dostáva do 

začarovaného kruhu násilného vzťahu. V tejto oblasti za najväčší problém participantky 

považujú to, že ženy častokrát strávia v zariadení určitý čas, prejdú procesom začleňovania, 

nadobúdania finančnej gramotnosti, osvojovania si samostatného života, no tento proces 

posilňovania integrity naruší násilník, ktorý manipuláciami a psychickým vydieraním ovplyvní 

ženu natoľko, že sa navráti naspäť do málo podnetného a rizikového prostredia, kde je 

opätovný výskyt násilia len otázkou času.  

 

„...aj sa nám podarilo zamestnať niekoľko žien, aj chodili do práce, aj dodnes by mohli byť 

zamestnané, len ohlásil sa bývalý partner a ovplyvnil ju natoľko, že nechala prácu, zobrala 

dieťa a odišla za ním. Dokonca aj na ulicu. A toto s tým partnerom sa skutočne dosť často 

vyskytuje. Ale zas, toto je vo väčšine prípadov aj pri Rómkach aj pri nerómkach, že sa 

nevedia odpútať od toho partnera. A dokonca aj keď vidia, že sa ten partner nedokáže 

postarať ani o ne ani o deti, to máme také 2/3 prípadov určite, že sa k tomu človeku po 

pobyte u nás naspäť vrátia.“ (JK11, 2015) 

 

„...žena odišla od partnera, prišla k nám, ubytovala sa, fungovala absolútne bez problémovo, 

decká veľmi zlaté boli, bolo vidieť, že sa im venuje, aj študijné výsledky boli fajn. 

A jednoducho ten partner prišiel a odišla, že na víkend aj s deťmi a po pár dňoch prišla, že 

teda odchádza, že sa vracia späť, takže prišla s tým, že ju bil, že bol teda násilný voči nej 

a jednoducho o pár dní proste odišla a nevyzeralo to tak, že by to bolo nasilu, alebo 

z donútenia. A mali sme dokonca aj také krízovky, kedy v piatok večer o desiatej 

o jedenástej nám volali zo sociálky a že potrebujú nutne umiestniť pani... A pani prišla, my 

sme ju ubytovali, dali sme jej oblečenie, nejaké potraviny, pretože prišla len v tom, čo mala 

na sebe a do dvoch hodín prišiel partner, uzmierili sa a odišli. A to bola jedna konkrétna pani, 

s ktorou už máme takéto dve tri skúsenosti, takže keď nám aj volajú zo sociálky, tak to už 

berieme tak, že dobre, my ju môžeme prijať, ale jednoducho vždy ich upozorníme na to, že 

zatiaľ vždy sa nám stalo toto, že prišla v nedeľu poobede, hej a v nedeľu večer už odišla 

s tým partnerom, akože všetko v poriadku. Ale zas akože toto sa môže stať aj pri 

nerómskych ženách.“ (CH9, 2015) 

 

„Mnohokrát majú samozrejme záujem aj o rozvod, takže pracujeme aj na rozvode, ukazuje 

sa aj nám v štatisticky významnej miere, že sa rozhodnú svoje návrhy podané na súd 

stiahnuť. Takže už sa stalo, že sme dva, trikrát podávali návrh na rozvod a klientka sa potom 

vrátila k zneužívateľovi.“ (MN14, 2015) 

 

Opäť participantky dodávajú, že problematika opakovaného návratu k násilníkovi býva 

spoločným menovateľom pre rómske ženy aj ženy z majoritnej spoločnosti.  

 

 

 

Právne a psychologické poradenstvo 

 

Právne a psychologické poradenstvo je ďalšou časťou systému poskytovaných odborných 

činností v rámci komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie. Využívanie 

služieb externých psychológov a psychologičiek, ako aj právnikov a právničiek, ktorých 

oslovujú v prípade potreby, predstavuje efektívny spôsob zabezpečenia tohto druhu pomoci.  
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„...sprostredkovávame kontakt na Centrum právnej pomoci, napíšeme jej žiadosť, 

kontaktujeme jej právnika, s ktorými dobre spolupracujeme.“ (FG6, 2015) 

 

“Máme v tejto chvíli dve externé právničky, advokátky, ktoré s nami spolupracujú, ktoré sú 

ľudsko-právne právničky a konzultujú s nami veci a v momente, keď sa žena rozhodne, že 

tento krok chcem spraviť, pokiaľ to bolo možné, že sme to vedeli poskytnúť… pokiaľ má žena 

záujem, stretne sa s právničkou, ale funguje to tak, že právničky chodia sem do tohto 

priestoru.” (BC2, 2015) 

 

„...máme tu psychológa, v rámci vzdelávacieho projektu jeden pôsobil, máme tu psychológa 

z Úradu práce, ktorý pôsobí na tom psychologickom referáte na ÚPSVaRe, čiže keď 

potrebujeme, tak vždy sa dá dohodnúť, sprostredkovať tá psychologická pomoc.“ (IJ10, 

2015) 

 

“Vidíme to, že je to potrebné a preto by sme tu veľmi rady takého odborníka mali 

((povzdych)), len vravím, zatiaľ tak externe len. … zatiaľ spolupracujeme s miestnym pánom 

doktorom psychiatrom, lebo je to malé mesto, veľa možností tu priamo nemáme.” (JK11, 

2015) 

 

„Spolupracovali sme s advokátskou kanceláriou, kde ten advokát sa venoval občianskemu 

a trestnému právu v súvislosti s násilím páchanom na ženách. ... v prípade, že tam bol 

právny problém, tak sme ju posunuli k právnikovi.“ (AB1, 2015) 

 

Tie zariadenia, ktoré disponujú odborníčkami a odborníkmi z oblasti psychológie a práva 

v rámci vlastných kapacít zariadenia, majú túto podporu zabezpečenú dočasne 

prostredníctvom grantov a podpory z rôznych projektov, do ktorých sú zapojené. Ako 

popisujú, finančné možnosti im nedovolia zamestnať ľudí z týchto profesií na plný úväzok. 

Jedna z participantiek uvádza, že možnosť stabilne zamestnávať odborníka či odborníčku 

z oblasti psychológie by bola pre zariadenie veľkým prínosom. 

 

„Mali sme takú skúsenosť, že mali sme možnosť prijať novú pracovnú silu, aj sme dali oznam 

o výberovom konaní, dali sme si tam požiadavky, aj že odbor psychológia, ale z tejto oblasti 

sa nám nikto neprihlásil. Ale skúšame na to nájsť peniaze cez projekty a ukázať aspoň cez 

ten projekt, že je to potrebné, aby sme vyššie posunuli to, že je potrebné, aby tu títo 

odborníci boli.” (JK11, 2015) 

 

Všetky zariadenia ale popisujú skúsenosť s externými odborníkmi z pomáhajúcich profesií 

ako pozitívnu a bez väčších komplikácií zabezpečiteľnú. Potreba stabilného zabezpečenia 

psychologického či právneho poradenstva priamo v zariadeniach sa tak javí ako individuálna. 

Všetky participantky však zhodne potvrdili, že neoddeliteľnou súčasťou pomoci ženám 

zažívajúcim násilie sú aj profesijné oblasti psychológie a práva a je tak nevyhnutné dokázať 

tento druh poradenstva zabezpečiť, či už dlhodobou spoluprácou s externými odborníkmi 

a odborníčkami, internou stabilnou pracovnou kapacitou, alebo prostredníctvom podpory 

z rôznych grantov. 
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Potreby žien 

 

Rómske klientky sa zdanlivo nenachádzajú v špecifickej pozícii v súvislosti s najčastejšími 

potrebami žien zažívajúcich násilie. Nakoľko takmer všetky klientky pochádzajú vo 

veľkej miere z nízkopríjmového prostredia, ich primárne požiadavky na zariadenia sú 

veľmi podobné bez ohľadu na to, či ide o rómske ženy alebo ženy z majority. Rozdiel 

vystupuje do popredia v oblasti dostupnosti a informovanosti o samotnej existencii služieb 

a preto je potrebné vnímať ženy, ktoré už do zariadenia prichádzajú, ako tú skupinu žien, 

ktorá mala možnosť sa o podpore a pomoci dozvedieť. 

V prípade žien, ktoré prichádzajú do zariadení, najvýraznejšie vystupuje do popredia potreba 

ubytovania a pomoc pri zabezpečovaní financií prostredníctvom rôznych foriem štátnej 

podpory, alebo vymáhania alimentov na dieťa v prípade rozvedených – matiek. Mierne 

odchýlky je možné pripísať aj rôznym lokalitám, v ktorých sa zariadenia nachádzajú a aj 

samotné participantky a participanti zdôrazňujú, že zdanlivé rozdiely môžu vyplývať aj 

z individuality situácií, v ktorých sa ženy z rôznych prostredí nachádzajú. 

 

„Ja nemám pocit, že by to bol nejaký veľký rozdiel medzi tým, keď volá rómska alebo 

nerómska žena, ale akoby častejšie je tam prítomná taká bezmocnosť a sťažnosť na to, že 

nenachádza pomoc. Napríklad polícia ju ((Rómku)) odmieta, ale potrebuje možno sa 

oboznámiť s nejakými svojimi právami a možno získať  informácie o násilí, že vlastne to, čo 

sa jej deje, nie je normálne, ako nevidím v tom naozaj nejaký veľký rozdiel.” (AB1, 2015) 

 

“Bývanie a peniaze. Asi tak najčastejšie. Väčšinou tieto ((rómske)) ženy sú úplne bez peňazí, 

alebo teda s minimom peňazí a stáva sa aj to, že povedia že sú úplne bez a jednoducho 

zataja, že niečo majú so sebou. Potom je na nás už dopátrať sa, či sú naozaj bez peňazí, 

alebo niečo majú a naučiť ich, že áno, požičiame, pomôžeme nakúpiť napríklad potraviny, 

ale chceme naučiť tú ženu hospodáriť doslova, aj keď s dvoma eurami, tak s dvoma. Keď 

s dvadsiatimi, tak s dvadsiatimi, ale väčšinou toto ako je u nich problém. Že nevedia narábať. 

Ale to nevedia ani nerómky, to je asi taký spoločný menovateľ aj u tých aj u tých. A potom to 

bývanie.” (JK11, 2015) 

 

“Oni nemajú kde byť s deťmi. Čiže oni v podstate potrebujú to ubytovanie. Riešia v prvom 

rade bytovú situáciu, lebo tým pádom, keby nevyriešili bytovú situáciu, tak im sú zobraté deti 

do detského domova. A potom často bývajú aj psychiatrické diagnózy u matiek alebo u tých 

detí, poruchy správania a takéto…” (HH8, 2015) 

 

“V podstate chce to bývanie, proste nájsť nejaké útočisko, kde by sa mohla zložiť s tými 

deťmi, aby o tie deti napríklad neprišla, pretože veľakrát sa tam stane, že prídu fakt akože 

v poslednej chvíli, že už ich naháňa sociálny kurátor, ak si nenájdu nejaké vyhovujúcejšie, 

lepšie bývanie, tak ako že jej tie deti zoberú. Alebo príde aj preto aby bola ochránená pred 

tým partnerom.” (CH9, 2015) 

 

Častokrát sa však odborníci a odborníčky stretávajú zo strany klientok aj s očakávaniami, 

ktoré z rôznych príčin nedokážu naplniť. Vtedy je dôležité citlivo, ale zreteľne vymedziť 

oblasť, v ktorej dokážu žene pomôcť a naopak, kde kompetencie zariadení končia. 
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„Jedna vec je to, že ženy možno niekedy nevedia, čo môžu od nás čakať, že teda čo mi im 

dokážeme poskytnúť. A veci ako požičať financie alebo niečo také podobné proste nemôžme 

my, alebo teda len naozaj vo výnimočných prípadoch robíme takéto veci. “  

(GH7, 2015) 

 

„...ekonomickú pomoc. Pamätám si, keď sa ich ((rómskych žien)) policajti chceli zbaviť, tak 

im dali naše číslo a nepodali im správnu informáciu, iba ich posunuli s tým, že my im možno 

dáme nejaké peniaze, že im prispejeme nejako jednorazovo finančne alebo niečo, hej? Čiže 

veľa tých vecí sa točilo aj okolo ekonomických vecí alebo potom naozaj tie právne veci.“ 

(AB1, 2015) 

 

„Keď klientky hľadajú ubytovanie, čo je teda v drvivej väčšine prípadov, tak majú predstavu, 

že ich ubytujeme do konca života, na dlhodobo. Majú najskôr mylnú predstavu o tom, ako 

funguje takéto zariadenie. Takže stáva sa že prichádzajú s tým, že tak ma tu ubytujte a ja tu 

teda zostanem. Aj hneď včera jedna pani čo tu bola, tak zostala veľmi prekvapená, keď som 

jej povedala, že to je iba na určitú dobu, že to nie je natrvalo.“ (JK11, 2015) 

 

„...finančné nároky. Ženy od nás očakávajú, že im pomôžeme so zvýšením príjmu, najmä 

teda rómske klientky, ale s tým nevieme veľa robiť. My spolu s úradom práce vieme 

prehodnotiť dávky, ktoré dostávajú, vieme sa pokúsiť nastaviť to tak, aby podľa možností 

dostali viac, ...to je taká častá požiadavka. Zlepšiť finančnú situáciu. Ta druhá je otázka 

bývania. Nie bývania v zariadení typu bezpečný ženský dom, ktorý je tiež len na určitý čas 

na krízový pobyt. Ale ((mesto)), zrejme ako väčšina miest na Slovensku nemá žiadne 

dotované sociálne bývanie pre klientov, ktorí prepadli do tej záchrannej sociálnej siete 

vlastnou vinou. Máme tu byty pre permanentných neplatičov, pre obyvateľov mesta, 

s ktorými vždy bol nejaký problém, je to problematická bloková ubytovňa, tam žijú tí ľudia na 

dosť malej ploche a myslím si, že tam umiestniť ženu, ktorá spadla do záchrannej siete 

v dôsledku násilia páchaného na nej je ďalšia viktimizácia. Ony sú tam akoby poslané za 

trest a ony nič neurobili.“ (MN14, 2015) 

 

„Skôr išlo o tie materiálne veci, že požičať nejaké peniaze alebo požičať čosi, čo v podstate 

nemáme možnosť... a keď jednoducho nemáme voľné miesto, tú ženu musíme poslať preč. 

Tá kapacita sa nedá nijako nafúknuť a väčšinou sme plno obsadení, ja väčšinou odporúčam 

ženám, že nech si vždy vypíšu žiadosť a nechajú na seba kontakt a akonáhle bude voľné 

miesto, my ich kontaktujeme.“ (CH9, 2015) 

 

S požiadavku ubytovania sa často stretávajú aj zariadenia, ktoré poskytujú len ambulantné 

služby. Vtedy sprostredkovávajú ubytovanie v iných zariadeniach, s ktorými spolupracujú: 

 

„V istom období, s ubytovaniami, nakoľko nemáme kapacity na ubytovanie, tak dávame 

kontakty, alebo my kontaktujeme.“ (BC2, 2015) 

 

Výrazne tak vystupuje do popredia najmä potreba ubytovania a ekonomická pomoc. 

Ani jedna z týchto oblastí však nepredstavuje samozrejmosť a ich zabezpečenie sprevádzajú 

rôzne komplikácie. 
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Finančné problémy žien zažívajúcich násilie 

 

Komplikácie pri nadobúdaní finančnej stability vznikajú z viacerých dôvodov, medzi ktorými 

vystupuje do popredia najmä neochota zamestnať prevažne rómske ženy a dlhé lehoty 

súdnych rozhodnutí. Rovnako tak sa ukazuje, že žena dlhodobo žijúca v násilníckom vzťahu 

a konfrontovaná výrazným ekonomickým násilím sa dostáva do finančných problémov 

priamo počas pobytu v zariadení, keď si v nádeji na zlepšenie finančnej situácie vezme 

pôžičku od nebankovej spoločnosti, ktorú následne nie je schopná splácať.  

 

„...aj keby všetko fungovalo absolútne skvele, tak tá žena môže dostať prvé peniaze – lebo aj 

to sa nám stáva, že ku nám príde klientka ale absolútne bez peňazí – tak trvá minimálne 30 

dní, kým dostane minimálne pol eura. Ona 30 dní žije z toho, čo my jej dáme, z našich 

stravných lístkov a z peňazí, ktoré sa my dobrovoľnícky vyzbierame. Tento štát proste nemá 

mechanizmy na to, ako vlastne s takýmito ženami zaobchádzať …tie ženy sa boja, že čo 

budú robiť, keď prichádzajú naozaj bez koruny a my im nemôžeme klamať, my im musíme 

povedať, že minimálne mesiac nám tu naozaj bez koruny budú. A mnohé z nich, teraz 

riešime veľmi často, že sa mnohé ženy tým, že sú obeťami ekonomického násilia, tak sa 

stáva, že ony zblbnú a berú si rôzne pôžičky od nebankoviek. My teraz máme množstvo 

klientiek, pri ktorých riešime exekúcie, poplatky, nezaplatené telefóny...” (MN14, 2015)  

 

„...prístup úradov a zrýchlenie súdnych rozhodnutí v takýchto prípadoch. Lebo toto je 

častokrát o živote a smrti, a ak on jej 3 roky rozhoduje o výživnom a ona nemá iný príjem, 

alebo 3 roky niekto hľadá jej partnera, s ktorým ju musia rozviesť, aby sa ona vôbec dostala 

k nejakej dávke, pretože ju stále posudzujú s jej partnerom, ktorý je bohvie kde a ona o ňom 

ani nemá šajnu, tak nastaviť nejaký mechanizmus, že keď ho nejaký čas nenájdu, tak ju súd 

rozvedie bez jeho vedomia. Pretože tá žena má reálne potreby a jednoducho musí z niečoho 

existovať. A tu to zlyháva, že zo súdu nám príde 5x vyjadrenie, že sa pojednávanie opäť 

odročuje, pretože druhá strana bola nezastihnutá. Už sme jej navrhovali, aby využila ten 

mechanizmus, že v jeho neprítomnosti môže konať, ale kým sme to vybavili, tak zas prešiel 

ďalší rok! A rok je ohromná doba pre ženu s tromi deťmi, ktorá potrebuje platiť účty a škôlku 

pre deti teraz, nikto jej to neodloží o rok. Deťom potrebuje dať jesť hneď, nie o rok.“ (JK11, 

2015) 

 

„…aj veci ohľadne náhradného výživného, tá žena musí počkať tri mesiace, kým jej teda 

partner nepošle peniaze a vtedy môže podať trestné oznámenie, rozbehnúť všetky tie 

dokazovačky a v podstate zháňanie papierov, aby dostala aspoň to náhradné výživné. A keď 

sa stane, že partner z čírej zlomyseľnosti, lebo už aj také sme tu mali, jej pošle päť eur, čiže 

zase sa to celé zastaví a zase musí čakať tri mesiace, prosto tá žena nemá inú možnosť a to 

je veľmi veľmi zle.“ (CH9, 2015) 

 

“…nemá dostatok financií, nemá rodinné zázemie a keď sa aj dostane do núdzového 

bývania, tak je potom veľká dilema, čo je po tom.” (IJ10, 2015) 

 

V oblasti financií vystupuje do popredia problém zabezpečenia ženy v prvých týždňoch po 

príchode do zariadenia. Keďže nie je raritou, že ženy prichádzajú bez akejkoľvek možnosti 

úhrady poplatkov, alebo dokonca zabezpečenia základných životných potrieb pre seba, 

prípadne svoje deti, zamestnanci a zamestnankyne zariadení sa s obdobnými situáciami 

vysporiadávajú individuálne. Momentálne improvizačné stratégie, ktoré vyplývajú zo 
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súčasného nastavenia sociálnych a súdnych mechanizmov v prvých týždňoch po príchode 

ženy do zariadenia je však možné považovať za alarmujúce. Výpoveď participantky, že prvý 

mesiac je klientka v takejto situácii improvizačne dotovaná z dobrovoľne vyzbieraných 

peňazí zamestnancov vyvoláva otázku, či neexistuje spôsob efektívnejšieho zabezpečenia 

prostriedkov na uspokojenie základných životných potrieb klientky v prvom mesiaci po 

príchode do zariadenia. Núka sa potreba prehodnotiť systém finančného zabezpečenia 

a dotácií pre zariadenia, ako aj možnosť odkladu úhrady za poskytované služby pre 

klientky, ktoré v prvých týždňoch z objektívnych príčin nedokážu úhradu zaplatiť. 

 

Finančné problémy pri  poskytovaných podporných služieb 

 

S finančnou neistotou a nestabilitou sa však stretávajú nielen ženy zažívajúce násilie, ale aj 

samotné zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú podporované ž verejných finančných zdrojov: 

 

“Tak financie. Je to aj o stabilizácii, je to o tom, že ako MVO bojujeme stále s existenčným 

prežitím, ďalej my musíme hľadať zdroje pre národ, a národ je rád, že je takáto služba. 

A úplne iná práca by bola a tento luxus má štátna správa, kedy nemusia hľadať žiadne 

finančné zdroje a neuberá ich to o energiu na ostatné aktivity, čo mi akurát robiť musíme. 

Bolo by ideálne, keby nás zastrešil štát. My by sme mohli robiť svoju prácu, preventívne a iné 

aktivity. Lebo chúďa energia a tie vecí sú, nevidím v tom žiadnu bariéru, a potom v tom 

odstránime všetky tie ostatné bariéry, ktoré bránia stabilite MVO-čiek.” (EF5, 2015) 

 

Avšak aj zariadenia, ktoré poberajú finančný príspevok v zmysle zákona, sa nachádzajú 

v obdobne komplikovanej situácii: 

 

„Ak dnes zákon o sociálnych službách povie, aby som zobral týranú ženu do zariadenia 

núdzového bývania, musím mať niektoré predpoklady, kamera- zabezpečiť , kvalifikačné 

predpoklady( psychológa, pedagóga a pod.), sociálny pracovníci, ale nikto nemá riešené 

financie. A keď nemáš financovanie, je to prvý problém, ktorý ti štát vytvorí, aby si otvoril 

zariadenie núdzového bývania, útulok, druhý problém je, že musíš preukázať, že tá žena je 

týraná, opakujem, tá žena musí sa dostať do Košíc na posudok, to trvá mesiac až tri…. Ďalší 

problém  budova, kde potrebujete služby, sú staré budovy, dnes ak ste niekto také centrum, 

musí mať kolaudačné rozhodnutie, kde  je napísané na liste vlastníctva, kde poskytuje 

sociálne služby, prenajať priestor, komplikované papierovanie, ktoré dlho trvá.  Všetci 

kolegovia momentálne riešia, prekážky a legislatívne problémy.  Každý úrad robí legislatívne 

problémy. Musíme všetko riešiť ľudským prístupom.   Musí byť vybudovaná sieť systému pre 

tie ženy. Aj keď príde z iného  Prešovského okresu, sú tiež problémy, náročné 

administratívne úkony, lebo nie je z nášho okresu Košického.  Musím vybaviť pobyt. Strašne 

veľa veci, ktoré musíte naštartovať hneď a dúfať, že niekde v systéme únik informácii nebude 

a stým vedomím, že tá žena môže zlyhať. Medzitým máte tú ženu už tu, zabezpečiť školu, 

lekára, škôlku pre deti, lebo u nás od 3 rokov musia chodiť do MŠ.“ (LM13, 2015) 

 

Ak odborníci a odborníčky preukázateľne vykonávajú činnosť, ktorá je v regióne potrebná 

a zabezpečujú tak poskytovanie služby, ktorá patrí do systému služieb pomáhajúcich 

osobám v krízovej životnej situácii, je na zváženie prehodnotenie finančnej podpory týchto 

služieb zo strany samosprávnych krajov a obcí. Umožnenie nárokovateľnosti príspevku na 

prevádzku zariadenia by mohlo výrazne pomôcť skvalitneniu poskytovaných služieb. 
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Potreba kontinuálneho vzdelávania pre odborníkov a odborníčky v samotných 

zariadeniach 

 

Všetky participantky a participanti, ktorí sa vyjadrili k situácii súvisiacej so vzdelávaním 

samotných zamestnancov a zamestnankýň, potvrdili potrebu pravidelného a kontinuálneho 

vzdelávania pomáhajúcich profesií, najmä policajných zložiek, terénnych sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok, ako aj zamestnancov a zamestnankýň úradov práce, ktorým je 

venovaná samostatná časť tejto štúdie. 

 

„Bolo by dobré, ak by sa takýmto vzdelávaniam venovali ľudia, ktorí to aj v praxi robia, len to 

je zas otázka na kapacity. Myslím si, že je dosť málo takýchto zariadení ((poskytujúcich 

akreditované vzdelávanie)) a máme samotný problém s tým, ako prežiť, ako zabezpečiť tú 

hlavnú službu. Dobrá by bola aj tá špecifikácia, mal by sa vytvoriť vzdelávací tím, a ja dúfam, 

že v rámci toho metodicko-koordinačného centra, ktoré vzniklo, že sa určite vytvorí tím 

odborníkov v oblasti vzdelávania a bude šíriť osvetu aj v tejto špecifickej téme. My sme si to 

doteraz všetko zabezpečovali samé, máme vydanú metodiku Posilnenie, v ktorej sa popisuje 

naša práca a tú si musia preštudovať všetci potenciálni uchádzači o prácu u nás. Nehovoriac 

o tom, že sa snažíme, aby naše zamestnankyne prešli preškolením, takže hľadáme rôzne 

špecifické tréningy a posielame ich na ne.“ (MN14, 2015) 

 

„Robíme. Robíme veľa vzdelávačiek. V príprave na povolanie nemajú tému, čiže nemajú 

informácie, keď už sú vo výkone, tak ako vieme, že ako funguje ten vzdelávací systém, on 

vôbec nefunguje, čiže dobre, mohli aj sami získať informácie, jasné, ale snažíme sa ako byť 

otvorené, podporné a proste ak je záujem, tak vzdelávať, vysvetľovať, konzultovať, a veríme 

tomu, že snáď z dlhodobého hľadiska nám to niečo prinesie.... Potom tam máme také že 

monitoring, výskum a analýzy v zmysle mapovania  legislatívnych vecí, a potom tam máme 

program, ktorý ako keby zhŕňa dokopy vzdelávanie, spoluprácu, sieťovanie. A potom máme 

program občiansky aktivizmus, čo je zamerané na scitlivovanie širokej verejnosti. “ (BC2, 

2015) 

 

Tieto vzdelávania pre pomáhajúce profesie však môžu vykonávať len tie zariadenia, ktoré 

majú akreditáciu na vzdelávacie programy týkajúce sa problematík domáceho násilia, rodovo 

podmieneného násilia, alebo násilia v intímnych vzťahoch. Na udelenie akreditácie je 

potrebné podľa zákona o sociálnych službách spĺňať početné formálne, ako aj obsahové 

kritériá, medzi ktoré patrí menné určenie konkrétnych vzdelávateľov, ktorí majú najmenej 3 

roky praxe v oblasti, ktorá je obsahom vzdelávania.  

 

„Máme akreditované vzdelávanie, ale v prípade polície to máme napríklad na dobrovoľnej 

báze zadarmo. To znamená, že nedostávajú certifikát.” (EF5, 2015) 

 

Mnohé zariadenia nemajú personálne, časové alebo iné dispozičné kapacity na 

akreditovanie vzdelávacieho programu. A tie subjekty, ktoré akreditáciu na vzdelávanie 

v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia majú, nedokážu kapacitne pokryť 

zamestnancov a pomáhajúce profesie v oblasti poskytovania služieb pre ženy zažívajúce 

násilie. Tam, kde vzdelávanie stabilne nepokrývajú akreditované subjekty v okolí, majú 

zariadenia možnosť prihlásiť sa do projektov, ktoré dokážu takéto vzdelávanie zabezpečiť. 
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„Mali sme viacero takých menších projektov, ktoré sme použili najmä na vzdelávačky pre 

zamestnancov, tie sme mali každý rok ako fungujeme.“ (JK11, 2015) 

 

Participantka zariadenia JK11 ďalej dopĺňa, že vníma potrebu možnosti kontinuálneho 

vzdelávania pre zamestnancov a zamestnankyne nielen prostredníctvom projektov. Túto 

oblasť považuje za momentálne veľmi nepostačujúcu: 

 

„A čo sa týka vzdelávania, hľadáme kurzy a vzdelávačky, ktoré sa týkajú obetí domáceho 

násilia a práca s nimi, ale je ťažké niečoho takého sa dopátrať. Veľmi je ťažký prístup k takto 

špecifickým vzdelávacím programom, ktoré by nás posúvali ďalej. Veľmi by sme uvítali, ak 

by bola väčšia ponuka takýchto vzdelávačiek. Rozprávala som sa pani riaditeľkou centra 

Slniečko. Oni sú v tomto projekte cez Nórske fondy ako náš partner, tak často 

komunikujeme. A práve aj s ňou sme sa rozprávali, že k týmto vzdelávačkám nie je vôbec 

možný prístup, lebo ich nikto nerobí. Ona mi hovorila, že chcú aj teraz akreditovať nejaké 

vzdelávacie programy zamerané iba na túto cieľovú skupinu, vrátane práce s maloletým 

klientom. Tam je ohromné množstvo oblasti, ktoré by sa nám hodili a boli by pre nás 

prínosom, ale pravda je, že aj teraz keď sme do tých projektov hľadali, tak potrebujeme aj 

mať predstavu, o čom sú tie vzdelávačky, aby sme ich do projektu mohli nastaviť. A tiež či 

splnia aj naše požiadavky, aby boli pre nás aj adresné. A také sme zatiaľ nenašli.“ (JK11, 

2015) 

 

Pravidelné vzdelávanie aj odborníkov a odborníčok v zariadeniach poskytujúcich služby pre 

ženy zažívajúce násilie by pomohli rýchlejšie sa adaptovať a poskytovať odbornú 

a kvalifikovanú pomoc napríklad aj novoprijatým zamestnancom a zamestnankyniam.  Ďalšie 

dve participantky dodávajú, že v oblastiach, kde je skutočne nedostatok formálnych 

vzdelávacích programov, využívajú zariadenia možnosť vzájomnej neformálnej pravidelnej 

komunikácie a výmeny skúseností: 

 

„Takto pravidelne nie, ale keď bola nejaká príležitosť, tak sa stalo, že nás poslali na nejakú 

konferenciu alebo seminár alebo na niečo. Ale že by bol vypracovaný nejaký plán nejakého 

vzdelávania, tak to nie.” (AB1, 2015) 

 

„Mávame supervízie pravidelne, ale akože školenia, mali sme rôzne komunikačné kurzy 

a takéto veci. Rôzne riešenie konfliktných situácií, zásobovali sme literatúru. Aj teraz sme 

dostali rôzne nové knihy, čo sa ja neviem manipulácie týka, riešenia konfliktov a takéto veci. 

Takže snažíme sa dopĺňať tie informácie aj naše vzdelanie, a hlavne aj medzi sebou, 

koľkokrát sa stretneme kolegyne a zdieľame nejaké tie informácie, že proste skúsenosti, čo 

ako vyriešiť. A naozaj keď už proste ja sama neviem čo, tak zavolám kolegyni, ktorá ma viac 

skúsenosti alebo tak. Nejak to snažíme sa riešiť medzi sebou, dopĺňať tie informácie.“ (GH7, 

2015) 

 

Ide však o samovzdelávacie aktivity založené na dobrovoľnej báze vyplývajúcej zo snahy 

poskytovať odborné kvalifikované služby. Mnohé participantky a participanti tiež vnímajú ako 

nutnosť vzájomnej dynamickej komunikácie, ktorej obsahom je v rámci rôznych 

neformálnych stretnutí a brainstormingových aktivít aj výmenu skúseností, informácií 

a konzultovanie vývoja problematiky domáceho a rodovo podmieneného násilia na 

Slovensku.  
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Potreba kontinuálneho vzdelávania všetkých poskytovateľov a poskytovateľky 

podporných služieb sa na základe výpovedí participantov a participantiek javí ako 

efektívny nástroj na prekonanie viacerých praktických prekážok poskytovania služieb 

pre ženy zažívajúce násilie. Zdá sa, že nízka informovanosť a neodborný prístup 

bagatelizujúci situáciu ženy výrazne komplikuje samostatné riešenie 

administratívnych a iných úkonov a znižuje aj celkovú úroveň kvality poskytovaných 

služieb.   

 

Zhrnutie 

 

V oblasti témy poskytovania podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie participantky 

a participanti najviac zdôrazňujú potrebu zabezpečenia kontinuálneho a špecializovaného 

vzdelávania v oblasti rodovo podmieneného násilia, jeho charakteristík a špecifík, ktoré 

sprevádzajú násilie páchané na ženách. Špecializované vzdelávanie by zvýšilo kvalifikáciu 

a odbornosť ľudí pracujúcich v profesiách prvého kontaktu – zamestnancov 

a zamestnankyne policajných zložiek, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky 

a ich asistentov a asistentky, zamestnancov a zamestnankyne úradov práce a mestských 

úradov, a v neposlednom rade aj samotných odborníkov a odborníčky pracujúcich v sieti 

podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie. Zistili sme, že pobytové zariadenia typu 

zariadenie núdzového bývania a krízové stredisko nemusia spĺňať kvalifikačné predpoklady 

špecializovaného vzdelania a kompetencie na prácu s cieľovou skupinou žien zažívajúcich 

násilie. 

Vzdelávanie v tejto oblasti by umožnilo skvalitniť prístup k ženám zažívajúcim násilie, ktorý 

by nebol viktimizujúci, znížila by sa miera bagatelizácie situácie, v ktorej sa žena nachádza 

a služby pre ženy zažívajúce násilie by poskytovali výhradne špecialisti, čo by pomohlo 

výrazne zefektívniť poskytovanie podporných služieb ako takých. Systematické kvalitné 

vzdelávanie v tejto oblasti tak momentálne predstavuje veľmi efektívny krok vpred pri 

poskytovaní skutočne odborných špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie bez 

negatívnych dopadov.  

Z viacerých perspektív je tiež možné nahliadať na asistenciu odborníčok a odborníkov pri 

bežných denných úkonoch, akými sú nákupy, administratívne vybavovanie, pomoc pri 

hospodárení s financiami, ale aj asistencia pri súdnych pojednávaniach. Je nesmierne 

dôležité, aby odborníci a odborníčky nestavali ženu do pozície pasívnej nekompetentnej 

poberateľky služby, ale dali jej možnosť prejaviť vlastnú integritu a schopnosť riešiť situácie 

nevyhnutné pre zvládnutie samostatného života. Aj toto sa zdá ako oblasť, ktorú by pomohlo 

riešiť vzdelávanie odborníkov a odborníčok v oblasti štandardov poskytovania služieb ženám 

zažívajúcim násilie. 

V súvislosti s ubytovaním sa odborníčky a odborníci zhodujú, že momentálne je v Slovenskej 

republike akútny nedostatok finančne dostupného nájomného ubytovania pre ženy, ktoré sú 

pripravené a chcú sa osamostatniť. Tento nedostatok priamo vplýva na nemožnosť ženy 

vymaniť sa z prostredia asistovaného života zariadenia a východiskom býva 

niekoľkonásobné predlžovanie ubytovania, nútená migrácia medzi zariadeniami, alebo 

v najhoršom prípade dokonca aj návrat k samotnému násilníkovi.  

Je na zváženie či štátny systém takýmto spôsobom nielenže ženu nepodporuje 

a neposilňuje, ale dokonca nepriamo vplýva na jej rozhodnutie v určitom momente sa vzdať 

a radšej sa vrátiť naspäť k partnerovi do násilného prostredia. 

Finančne dostupné bývanie by pomohlo aj pri riešení otázky optimalizácie dĺžky ubytovania 

v bezpečných ženských domoch. Súčasný stav systému skutočne motivuje ženy postupne 
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prijať skutočnosť, že zariadenie sa pre nich stáva jediným dostupným dlhodobým riešením 

a žena tak upadá do naučenej bezmocnosti. Ak by mala možnosť viesť samostatný 

a nezávislý život, ktorý je pre ňu dostupný, môže jej víziu postupného napredovania 

a zlepšenia situácie, čo je ohromný motivačný faktor na odchod zo zariadenia.  

 

5.4 Miera informovanosti o násilí na ženách a význam jej zvyšovania 

 

„...ony vôbec nevedia, že tú možnosť majú, hej, že toto skôr vnímam, ako problém.“ (FG6, 

2015) 

 

Informovanosť a zvýšenie povedomia verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách 

je nevyhnutnou súčasťou jednak efektívnej preventívnej stratégie, na druhej strane 

eliminácie už páchaného násilia. Informovanosť a jej potrebu chápeme v tejto kapitole 

v širšom aj v užšom zmysle. V širšom zmysle ide o informovanie verejnosti o násilí 

páchaného na ženách, v užšom o poskytnutie informácií o podporných špecializovaných 

službách špeciálne pre rómske ženy zažívajúce násilie. 

 

Dve odborníčky vyzdvihujú pozitívnu zmenu v oblasti informovanosti o násilí páchanom na 

ženách. Ako uvádzajú, miera informovanosti o tomto fenoméne je vyššia v porovnaní s 

minulosťou, kedy bol tento trestný čin výrazne tabuizovaný. Ako možný „krok vpred“ sa javí 

aj to, že najmä mladá generácia verejne deklaruje negatívny postoj voči násiliu na ženách 

a citlivosť voči tomuto patologickému javu je vyššia. Tento stav ilustrujeme nasledovným 

prepisom: 

 

„Predsa len sa niektoré veci zmenili k lepšiemu, oproti minulosti. Mám pocit, že ľudia už 

o tom viac vedia, my sami sme robili taký krátky dokument v uliciach mesta, pýtali sme sa 

ľudí, čo si o tom myslia, ja musím povedať, že aj keď sme chodili po školách, tak som celkom 

príjemne prekvapená, že hlavne mladí ľudia v diskusiách odsudzujú násilie. Nepáči sa im 

a nemajú ho radi. Keby sa toto prenieslo z tej diskusnej formy do reálneho správania, čo si 

myslím, že už snáď začne nastávať, tak to bude lepšie. Myslím si, že sa to fakt zlepšilo, aj 

tým, že sa fakt veľa rozpráva aj o šikane na školách, o rôznych prejavoch mačizmu, ako je 

sexizmus, mobbing. Niektorí ľudia hovoria, že je toho možno až veľa, ale na druhej strane, 

o týchto veciach sme sa predtým nikdy nebavili a je to dobré, že je to tu, a netreba sa tváriť, 

že tieto problémy neexistujú. Takže myslím si, že je to troška lepšie.“  (MN14, 2015) 

 

Odborníčka  však upozorňuje aj na to, že pozitívna zmena vo sfére informovania  verejnosti 

o tomto probléme a jej citlivosti voči násilia nie vždy je prevádzaná praktickým úsilím 

a ochotou aj reálne konať voči násiliu: 

 

„...zas v súvislosti s tým našim bezpečným ženským domom (...) som bola úplne v šoku, že 

stále platí pravidlo „not in my backyard“. Všetci sú happy, aj jeden chlapík nám napísal že 

viete, my pre tie vaše ženy vám hocikde inde postavíme aj vodnú priekopu, len nájdite si iné 

priestranstvo, len nie tu u nás. Takže toto je také stále, aj v tých diskusiách hovoria o tom, že 

áno, zasiahol by som, urobil by som. Ale potom, keď k tomu dôjde, tak je menej ľudí, ktorí 

skutočne zasiahnu.“(MN14, 2015) 
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Jedna z odborníčok vyzdvihuje prácu tých MVO, ktoré výrazne prispeli k zvýšeniu 

informovanosti o probléme násilia páchaného na ženách:  

 

„Veľmi by som chcela veriť tomu, že tým, že sa robí veľmi veľa aktivít, aj zo strany 

mimovládnych organizácií, že to povedomie je predsa len lepšie medzi ľuďmi“ (AB1, 2015) 

Dve odborníčky upozorňujú na to, že informovanie musí vychádzať z dobrej znalosti 

problematiky násilia páchaného na ženách, pretože vo verejnosti  stále existujú mylné 

predstavy o tom, čo je a čo nie je násilie, ako aj zamieňanie sociálnych problémov s násilím. 

Veľmi úzko to súvisí s prevládajúcimi mýtmi a stereotypmi o ženách zažívajúcich násilie.  

Ako to formulovala jedna z odborníčok: 

 

 „...ony väčšinou to násilie ani nepovažujú za násilie, väčšinou keď vyjdú s niečím, tak sú to 

sociálne a ekonomické problémy, ja si skôr myslím, že tá osveta.  Aby vedeli čo je to násilie, 

čo je násilie na žene, aké sú formy, čo ten násilník robí konkrétne s tou ženou, že sa to 

považuje za násilie, aby mali takú tú vedomosť, informácie.“ (DE4, 2015) 

 

Samotná osveta teda musí byť nielen cielená, ale aj dobre odborne fundovaná, aby sa 

poukázalo na rôzne formy násilia  páchaného a na jeho dôsledky. Taktiež je veľmi dôležité,  

aby sa v rámci informačných kampaní kládol dôraz na správnu definíciu násilia páchaného 

na ženách, ktorá vychádza predovšetkým z nerovnováhy a následného zneužívania moci 

medzi mužom a ženou, ktorá vonkoncom nesúvisí s osobnostnými charakteristikami 

násilníka ako príčina násilia, ale jeho spúšťač. 

 

„Ja si myslím, že možno by stačilo tým ľudom to nejak ukázať, že proste to násilie 

jednoducho, že všade ten základ je rovnaký. Že jednoducho to nie je preto, lebo oni sú 

temperamentnejší, alebo že proste u nich je to normálne. Ale, že je to preto, lebo vzniknú 

tam také a také možnosti pre toho muža a proste o nich využije alebo zneužije. A že 

jednoducho to sa netýka len rómskych žien, ale týka sa to aj žien nerómskych.“ (GH7, 2015) 

 

Odborníčky, participantky výskumu vo svojich vyjadreniach reflektovali potrebu permanentnej 

práce na poli poskytovania informácií na miestnej, lokálnej úrovni. Vyzdvihujú najmä 

spoluprácu s miestnymi úradmi a školskými zariadeniami, ktoré vnímajú ako priestor vhodný 

pre osvetu medzi mladými ľuďmi a možnosť lepšie zastihnúť cieľovú skupinu dievčat. Jedna 

odborníčka to formulovala nasledovne:  

 

„Viem si predstaviť, že sa to dá celkom dobre zachytiť u mladých dievčat, ktoré chodia do 

nejakých škôl a škôlok, do stredných škôl alebo do odborných škôl, tak tam je v podstate 

akoby taký najľahší prístup, že tam sa vlastne môžu robiť prostredníctvom nejakého 

vzdelávania a webstránok, že to je asi najjednoduchší spôsob, asi taká cieľová skupina, kde 

v prípade, že také zariadenia navštevujú alebo v nejakých internátoch keď sú, tak to je pre 

mňa asi najľahšie predstaviteľná forma, ako by sa im tie informácie mohli dostať.“ (AB1, 

2015) 

 

Ďalšie dve odborníčky akcentovali dôležitosť spolupráce s úradmi miestnej samosprávy či 

s úradmi práce, a to tak v rovine informovanosti ako aj v rovine poskytovania pomoci. 

Dôležitými sú podľa ich názoru pracovníčky a pracovníci obecných a mestských úradov, ktorí 

dobre poznajú prostredie a majú „najbližšie k ľuďom“ a ktorí najlepšie vedia, ako formou 

a koho informovať, a tiež sú známi vo svojej lokálnej komunite. Je ale dôležité, aby ženy 
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zažívajúce násilie vedeli, že sa na nich môžu obrátiť, a aby tieto osoby boli pre ne ľahko 

dostupné:  

 

„...možno aj nejakí pracovníci ma mestských a obecných úradoch, že to je to najbližšie 

k ľudom. Jednoducho každý má nejaký mestský alebo obecný  úrad, ktorý by teda mal vedieť 

mu poskytnúť informáciu aby tá žena nemusela cestovať niekde do okresného mesta a na 

úrad práce a riešiť to s niekým, koho nepozná. Možno keby fakt na tej úrovni komunity boli 

nejaké lepšie informácie.“ (GH7, 2015) 

 

„Ale ako keby tí ľudia mali viac informácií, že kam sa dá obrátiť, že stačí ísť na ten úrad 

práce kdesi a vedia im tam poskytnúť informáciu a zase na druhej strane, aby im vedeli 

poskytnúť tú informáciu, aby proste tie pracovníčky boli informované.“ (CH9, 2015) 

 

Význam a potrebu spolupráce poskytovateľov a  poskytovateliek podporných 

špecializovaných ženám zažívajúcim násilie zdôrazňuje aj odborníčka, účastníčka výskumu, 

ktorá túto spoluprácu reflektuje v rovine svojej práce s klientkami:  

 

„...napadá len taká novátorská myšlienka, zlepšenie kontaktu s úradmi. Určite sú spôsoby 

zabezpečenia, aby sa to nedalo zneužiť, ale pre nás ako zariadenie by bolo nesmierne 

prínosné napríklad dostať sa k informáciám o tých klientoch, ktoré úrady majú v rámci 

databáz. To by nám veľmi pomohlo. Alebo aspoň na dotaz zariadenia by nám poskytli 

informácie o tom konkrétnom klientovi, lebo poslať nám ho vedia, ale pre nás je nesmierne 

namáhavé zisťovať si všetko to, čo úrad už častokrát dávno vie a má evidované. Toto je taká 

duplicitná robota a úplne zbytočná.“( JK11, 2015) 

 

Vyzdvihuje sa tu myšlienka, podľa ktorej  spolupráca má byť vskutku obojsmerná, aj čo sa 

týka poskytovania informácií, čo môže, podľa vyjadrenia odborníčky, skvalitniť a aj uľahčiť 

prácu s klientkami.   

 

Dostupnosť informácií pre Rómky 

 

Čo sa týka problému dostupnosti informácií o násilí páchanom na ženách pre Rómky, 

odborníčky, participantky výskumu často reflektujú problémy, ktoré sú špecifické pre 

informovanosť žien z marginalizovaných komunít. Tieto špecifiká spájajú so zlou sociálnou 

situáciou týchto žien, s ich segregovanosťou a chudobou. V takomto prostredí sa zvyšuje 

význam osobného kontaktu, najmä terénnej sociálnej práce.  

Ako jedna odborníčka uviedla: 

 

„Tieto klientky sú dosť segregované mimo mesta a keď tam nikto za nimi nepríde a nepovie 

im, že vy potrebujete takú pomoc, lebo ste bitá, tak oni neprídu. Keď sme mali aj nejakú pani, 

ktorá vyhľadala pomoc a bola taká aktívna, ale ak ony nemajú dostatok informácií, tak je to 

problém.“ (EF5, 2015) 

 

Zlá sociálna situácia výrazne limituje aj účinnosť informovanosti prostredníctvom takých 

médií, ako je internet. Ako to formulovala jedna odborníčka:  

 



103 
 

„Čiže tie ženy, nejaká jednoduchá prosto nemá doma internet alebo ja neviem, nesleduje 

stránky organizácie, ktoré pomáhajú ženám, sa veľmi ťažko dostane k týmto informáciám.“ 

(GH7, 2015) 

 

Ďalšia odborníčka upozorňuje na odlišnosti medzi rómskymi komunitami, ktoré sú relevantné 

z hľadiska snáh o ich informovanosti o predmetnej téme: 

 

„...tie rómske ženy, v akom prostredí žijú, veď niektoré naozaj sú veľmi akoby... hm, ako by 

som to povedala, asimilované v komunitách, žijú normálne medzi ľuďmi, majú internet, majú 

prístup, takže ja by som ich absolútne nehádzala do jedného vreca, ale ak by sme hovorili o 

tej skupine žien, ktoré žijú v nejakých Rómskych komunitách, je to marginalizované, tak ak je 

to naozaj tak, že tam žijú vo veľkej chudobe a majú problém, že nemajú vôbec elektrinu...“ 

(AB1, 2015) 

 

Práve v prípade segregovaných žien sa stáva, že ostávajú akoby „mimo“ osvety, primárna 

prevencia nemá na ne dosah, ako to formulovala jedna odborníčka: 

 

 „... sa nedeje tá osveta, ony vôbec nevedia, že tú možnosť majú, hej, že toto skôr vnímam, 

ako problém.“ (FG6, 2015) 

 

Ďalšia odborníčka upozornila na to, že  niekedy je problematické získať poznanie týkajúce sa 

informovanosti alebo absencie informovanosti žien, musí sa spoľahnúť len na odhad, o môže 

vyplývať z nerealizovanej prevencie formou osvety priamou terénnou prácou v rómskych 

komunitách: 

 

„...otázka je, že teda, nakoľko rómske ženy majú informáciu (...). Nevieme toto povedať. 

Odhadujem, že vzhľadom na nejaký pomer, že ide o malý počet rómskych žien.“ (BC2, 2015) 

 

Tak ako v súvislosti s informovanosťou o probléme násilia páchaného na ženách vo 

všeobecnej rovine, aj v súvislosti s informovanosťou Rómok zaznel názor upozorňujúci na 

úlohu miestnych úradov či úradov práce. Jedna odborníčka zároveň ale upozornila na to, že 

aj samotní pracovníci a pracovníčky týchto úradov musia byť informovaní, odborne 

pripravení  a aj ochotní spolupracovať so zariadeniami poskytujúcimi pomoc ženám 

zažívajúcim násilie. 

 

„No ono tie informácie sú dostupné na úradoch ale osobne, neviem nakoľko proste je tam tá 

vzdelanosť tých úradníčok alebo že proste aké majú možnosti oni.(...)Pretože na tých 

úradoch možno tie ženy ani nevedia kam sa obrátiť, na koho sa obrátiť.. A naozaj proste 

jediná možnosť je cez nejaký úrad práce, aj to je otázka nakoľko proste sú ochotný 

spolupracovať.“(GH7, 2015) 

 

V súvislosti s potrebou informovať rómske ženy o možnosti pomoci odborníčky tiež upozornili 

na úlohu terénnej práce a terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí najviac 

prichádzajú do kontaktu s ohrozenými ženami:   

 

 „... alebo možno naozaj nemajú dosť tých informácií, pretože keď vyslovene nechodí nejaký 

sociálny pracovník do terénu, tak v podstate nejako ako s nimi to nikto nerieši si myslím.(...) 



104 
 

keď vedia, že je tu tá možnosť a už to niekde počuli, že proste akože odišla som, lebo proste 

mala som kam, tak ako v podstate sa to snažia využívať.“(CH9, 2015) 

 

„....dostupnosť informácií je dosť nízka. Ale zvýšila sa práve vďaka tým terénnym sociálnym 

pracovníkom. Preto aj v rámci tohto národného projektu, tohto vzdelávania, my sme si práve 

vybrali lektorovanie týchto terénnych sociálnych pracovníkov, lebo myslím že v prvom rade 

by oni mali mať informácie, že niečo také funguje. Lebo oni sú ti prví z majority, ktorí s nimi 

prichádzajú do kontaktu(...)Oni (sociálni pracovníci a pracovníčky, pozn. autorky) tým, že 

budú poznať, nás a naše služby, budú vedieť, čo poskytujeme, a zároveň budú poznať 

potreby svojich klientov a klientiek z terénu, tak tam sa to môže tak dobre spojiť. To si 

myslím, že je celkom dobrý spôsob prenášania informácií o rôznych službách pre túto 

skupinu.“ (MN14, 2015) 

 

„Tie ženy častokrát proste nemajú vôbec peniaze, nemajú prístup ku zdrojom, nemajú 

prístup k informáciám, že nejaký internet alebo dačo. Tam kým nejaká terénna pracovníčka 

nepríde, tak ona "nemá v päte", že niekde je niečo, čo by sa mohlo riešiť a že by vôbec mala 

šancu to riešiť.“ (AB1, 2015) 

 

Vzhľadom na rôzne zdroje informácií o existencii služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie, 

tieto ženy prichádzajú k odborníkom a odborníčkam na základe podnetu z rozličných 

prameňov.  

 

„...rómske klientky sa ku nám dostávajú trochu inak ako nerómske klientky, ide o to odkiaľ 

majú informácie a kto ich posiela. Najčastejšie sú to klientky, ktoré ku nám posielajú terénni 

sociálni pracovníci z obcí, kde majú rómsku komunitu. Už sa stalo, že nás kontaktovali aj 

starostovia obcí…“ (MN14, 2015) 

 

„Keď tak rozmýšľam nad tým, skôr tie nerómske ženy prichádzajú z úradov.“ (GH7, 2015)  

 

„V podstate, čo sme ako mali rómske ženy s deťmi, tak vždycky boli cez sociálku 

riešené.“(HH8, 2015) 

 

„Čiže keď sa pýtame ženy, odkiaľ sa dozvedela o našich službách, tak málokedy povie, že je 

to práve z úradu (...) skôr nás vyhľadávajú ženy, ktoré si navzájom medzi sebou povedia, že 

je to tam fajn a oni ti poradia a pomôžu.“ (CD3, 2015) 

  

Ďalšie dve participantky popisujú prvotné zdroje o možnostiach pomoci všeobecne pre 

všetky ženy, ktoré zažívajú násilie  alebo sú ohrozené násilím: 

 

„Väčšinou je to vždy tak, že dostanú sa sem či už cez úrad, alebo v niektorých prípadoch 

obecné úrady im dajú kontakt na nás a buď vybavia za nich tí úradníci priamo, že nám 

zavolajú, alebo si samy tie klientky volajú a prídu už potom samy. Myslím, že sme ešte ani 

neboli že pre nikoho, všetci prišli sem, že nás našli. Nakontaktovali nás, povedali kedy prídu, 

my sme ich čakali a buď teda autobusom, alebo niekto ich doviezol...“ Participantka taktiež 

vyzdvihuje začiatok pôsobenia ich zariadenia, kedy ich ešte nepoznali, „...zo začiatku vlastne 

ani vôbec nevedeli, že my tu fungujeme, bol problém aj im vysvetliť, že takéto zariadenie tu 

je. Už teraz si myslím že o nás vedia, ale zo začiatku s tým bol problém, že vôbec nemali 

poňatia že taký typ zariadenia, že čo to je. A ešte sa nám ani nestalo, že by bola polícia 
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volala, že ku nim by tá žena ušla z domu, alebo že by ju oni zachytili a priamo nasmerovali 

na nás.“ (JK11, 2015) 

 

„Teda buď to dostanú ako kontakt na nás na úrade práce, tam sa niečo rieši a majú nejaký 

problém, tak dajú im kontakt na nás, alebo cez starostov. A aj z internetu sme sa stretli, že 

sa cez kamarátku dostala k nám. Ale teda väčšinou je to tak, že z tej obce, lokality sa niekto 

ozve.“ (DE4, 2015) 

  

To, odkiaľ ženy zažívajúce násilie do zariadenia prichádzajú, sa ukazuje  ako do veľkej miery 

závislé od veľkosti obce a dostupnosti iných podporných služieb. V obciach, v ktorých sa 

realizuje terénna sociálna práca, sú ženy do zariadení distribuované prevažne priamo od 

terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Čo sa týka menších obcí, participantky 

uvádzajú ako prvotný zdroj informácií o službách pomoci starostov a starostky , úrady 

a rodinných príslušníkov, prípadne iných ľudí z okolia. Vo väčších obciach uvádzajú najmä 

úrady, alebo rodinných príslušníkov. 

 

Skvalitnenie adresnosti a dostupnosti informácií o poskytovaných službách 

 

Zvyšovanie informovanosti  ohrozených skupín alebo žien priamo zažívajúcich násilie úzko 

súvisí s tým, ako sú úspešné rozličné propagačné akcie a kampane, do akej miery zastihujú 

cieľové skupiny, koho sú vôbec dostupné.  

Odborníčka zdôrazňovala význam informovanosti a dostupnosti informácií o službách, aké 

poskytujú. 

 

„...taký najhlavnejší je tá dostupnosť informácií, že ešte fungujeme príliš krátko na to, ešte 

vlastne tá medializácia nebola taká dostatočná, aj propagácia, aj reklama tej Národnej linky 

taká dostatočná, aby sa to dostalo do každého kúta. Aj do takéhoto kúta niekde, do osady.“ 

(KL12, 2015) 

 

Za účelom informovania o poskytovaní pomoci ohrozeným skupinám žien  tri odborníčky 

uviedli, že informovanie zabezpečujú prostredníctvom skôr klasických propagačných 

materiálov, ako sú letáky, informačné brožúrky, nálepky, ktoré sa snažia distribuovať do 

takých inštitúcií, o ktorých je možné predpokladať, že sa na ne obrátia ženy zažívajúce 

násilie. Ide o miestne úrady, úrady práce a zdravotnícke zariadenia. Zdôrazňujú aj význam 

priameho oslovovania starostov a starostiek a zdôvodňujú to tým, že v menších obciach 

práve starosta alebo starostka vie, čo sa v obci deje.  

 

 „Zo začiatku, keď sme vznikali, sme sa snažili mať všade také letáky, my sme to riešili 

svojpomocne, natlačili sme si sami letáky a dali sme ich ku lekárom, na úrady a teraz dosť čo 

sa stáva, že nám volávajú už samotné úrady.“(JK11, 2015) 

 

„A samozrejme, že máme také propagačné materiály a nálepky, kde sa dá, tak rozvešiame, 

kde je naše telefónne číslo.“ (CD3, 2015) 

„my sme organizácia, ktorá je už dlho na trhu, čiže o nás vedia aj úrady práce, aj obecné 

úrady, aj sme v rámci spolupráce s NSK rozposielali také oslovovacie listy, kde ponúkame 

pomoc, ak budú vedieť o žene, ktorá zažíva násilie, aby jej na nás poskytli kontakt, tak to 

funguje aj takouto formou. Teda buď to dostanú ako kontakt na nás na úrade práce, tam sa 

niečo rieši a majú nejaký problém, tak dajú im kontakt na nás alebo cez starostov. A aj 
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z internetu sme sa stretli, že sa cez kamarátku dostala k nám. Ale teda väčšinou je to tak, že 

z tej obce, lokality sa niekto ozve. (...)Mali sme takú skúsenosť so starostami, kedy bola malá 

obec a vedeli zistiť, čo sa v tých rodinách deje. Ale čo, ak išlo o dediny, ktoré sú väčšie a tí 

starostovia mali oveľa ťažšie zistiť, či sa to tam deje. Preto sme si povedali, že fajn, tu je 

možno dobré mať leták a keď by náhodou prišla žena na obecný úrad, tak by bolo dobré jej 

ho dať, alebo nejakým spôsobom, lebo ťažko sa o tomto hovorí a ťažko sa s tým vychádza 

von.“ (DE4, 2015) 

 

Ohľadom propagačných materiálov v podobe letákov vyjadrili niektoré odborníčky aj isté  

obavy a problémy. Nasledujúci výrok upozorňuje na možnosť ohrozenia ženy, ktorá zažíva 

násilie. Nájdenie takéhoto letáčika v domácnosti u partnera môže vyvolať pocit/dojem, že od 

neho chce žena odísť alebo si hľadá pomoc. Môže to viesť ku eskalácii násilia za strany 

partnera a vníma a považuje sa to skôr za prejav sekundárnej viktimizácie ako priamej 

odbornej pomoci. 

 

„...tie terénne sociálne pracovníčky, že môžu priniesť nejaké letáky alebo čo, ale ja nemám 

nejaké vedomosti alebo ako to funguje. Viem si predstaviť tie cesty, ako by sa to k nim mohlo 

dostať, ale tam môže byť problém, že ona keď to dostane v písomnej podobe, tak to môže 

byť problém ako s migrantkami, ona si takú vec musí schovať, aby on to nevidel, pretože to 

samé, že ona donesie domov takýto letáčik a on to tam nájde, tak ju to môže ohroziť. 

Pretože tam naozaj, je jedno či Róm alebo neRóm, keď vidí, že ona hľadá nejakú pomoc 

alebo že o niečom takom uvažuje, tak to môže byť zdrojom vlastne ďalšieho násilia.“ (AB1, 

2015) 

 

V súvislosti s problematikou propagácie a informovania o pomoci ženám zažívajúcich násilie, 

ktoré poskytujú, odborníčky, participantky výskumu reflektovali aj niektoré ďalšie problémy,  

upozornili napríklad  na prípadnú nízku účinnosť písaných, resp. tlačených propagačných 

materiálov. Svoje pochybnosti o účinnosti letákov sformulovala jedna odborníčka 

nasledovne:  

 

„Nemyslím si, že by nejak úplne skvele mohli v rómskych osadách fungovať informačné 

média typu letákov, alebo plagátov, to asi ťažko, oni nie sú veľmi na čítané texty. Oni sú skôr 

na takú živú reklamu.“(MN14, 2015) 

 

Namiesto šírenia informácií prostredníctvom propagačných materiálov vyzdvihuje ďalšia 

odborníčka význam osobnej komunikácie s ľuďmi,  ktorých sa problém priamo týka, pričom 

takáto osobná komunikácia môže mať aj formu prednášok či besied.  

 

„A taká vlastne osveta, ako zameraná na riešenie týchto vecí v nejakej forme letákov alebo 

takejto forme, tak nemá až taký efekt, to sme sa presvedčili už pri riešení viacerých 

problémov. Skôr má efekt tá priama komunikácia. Jednak je to negramotnosť, jednak je to 

nezáujem čítať také veci, hej? Potom má väčší efekt tá priama intervencia v tom terénu 

u ľudí, ktorých sa to týka priamo(...)Organizujeme rôzne prednášky, besedy, osvetu, priamo 

v lokalite aj v komunitnom centre, ktoré donedávna fungovalo. Sú to rôzne odborné 

prednášky v rámci prevencie sociálno-patologických javov, ale zároveň aj každej oblasti 

a starostlivosti o deti v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti o deti a napríklad 

finančnej gramotnosti a podobne.“ (IJ10, 2015) 
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Odborníčky zároveň zdôrazňujú, že informácie majú byť podané citlivo, vhodnou formou a s 

ohľadom na bezpečie žien. Slovami  jednej z odborníčok:  

 

„...treba dať pozor na to, aby sa ich to nedotklo, ich dôstojnosti, že ako zakomponovať to 

citlivo do toho. Že vy ste nejaké iné, špeciálne tuto potrebujete... ako to treba strašne citlivo 

robiť podľa mňa. Ja keby som bola Rómska žena, tiež by sa mi nepáčilo, keby na mňa niekto 

ukazoval prstom, že ... proste vždy ich dôstojnosť na prvom mieste. A samozrejme, vždy to 

robiť s ohľadom na ich bezpečie, pretože Rómska žena môže byť akoby ohrozená ešte aj tou 

komunitou, že ju môžu napadnúť za to, že si vôbec dovolila to násilie ohlásiť.“ (AB1, 2015) 

 

Jedna z odborníčok taktiež poukazuje na dôležitosť vytvorenia dôverného vzťahu, špecificky 

v rámci marginalizovaných komunít. Dôvera a priama komunikácia pozitívne ovplyvňujú 

príjem informácií. 

 

 „...chodili sme do tých, ktoré poznáme, lebo ja si myslím, že tam je veľmi dôležitý ten stupeň 

dôvery. A ja ako cudzí človek, neviem či by sa so mnou bavili v každej Rómskej osade. Ale 

tým, že v niektorých ma poznajú, lebo som tam niekoľkokrát niečo robila buď ja alebo moje 

kolegyne, tak predsa len tá komunikácia je väčšia a tak lepšie tie informácie prijímajú.“ 

(MN14, 2015) 

 

Nasledujúca bariéra ktorá v súvislosti s propagáciu  podporných špecializovaných služieb 

odborníčky pomenovali, je obava z nemožnosti uspokojiť zvýšený záujem o ich služby, aký 

by mohol nastať dôsledku účinnej propagácie. Obávajú sa toho, že ak budú vyvíjať 

intenzívnejšie propagačné aktivity, počet klientok by mohol neúmerne narásť tak, že by mali 

problém všetky uspokojiť.   

 

„To, že obmedzená kapacite pôsobí ako limitujúci faktor pri realizácií propagačných aktivít 

formulovala expertka nasledovne: My sme to tak veľmi nepropagovali aj kvôli tej obmedzenej 

kapacite, kvôli tomu, že sme sa tak trochu obávali, že čo si potom počneme, keď pobeháme 

všetky osady a nebudeme mať tie ženy kam dávať. Takže chodili sme len tak mierne, ale 

myslím si, že tá dostupnosť informácií je dosť nízka.“ (MN14, 2015) 

 

Osobitne to vyzdvihuje jedna odborníčka po skúsenosti s realizáciu vlastnej kampane. 

Problémom sú samozrejme aj financie, ako na to poukázala: 

 

„...tradične z dôvodu toho, že nemáme financie, si nemôžeme dovoliť robiť veľkú kampaň 

a odovzdať tak adekvátnu pomoc tým klientkam. Takže ja si viem predstaviť, že by sme 

realizovali poradenstvo čisto len pre rómske ženy, terénnu sociálnu prácu a iné, ale máme 

potom problém z reálnou pomocou. Lebo sme mali takto kampaň a behom týždňa sme mali 

zrazu päť nových klientok“. (EF5, 2015) 

 

„...keď sa tá téma akoby viac tlačila, že viac sa o tom hovorilo, tak v tej chvíli naozaj bolo, že 

v priebehu troch dní bolo veľké množstvo telefonátov. Malo to ten účinok.“ (AB1, 2015) 

 

Okrem finančných bariér sa vyjadrila aj k časovej bariére, kedy sa práve zvýšením 

povedomia o násilí v spoločnosti v priamej úmere zvýšil aj počet klientok, čo malo za 

dôsledok vyššiu pracovnú vyťaženosť.  
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„Priestor by aj bol, je s tým ale nesmierne veľa roboty. Musím to priznať, že je to jednak 

o financiách a jednak o čase. Nakoľko máme viac služieb a teraz odkedy sme zvýšili 

kapacitu zariadenia núdzového bývania a máme tak aj viac týchto klientok, tak ten čas 

jednoducho venujeme im.“ (JK11, 2015) 

 

Odborníčky poukazujú na isté problémy, spojené s tým, ak celoslovenská informačná 

kampaň nie je sprevádzaná vytváraním podmienok reálnej pomoci ženám, ktoré zažívajú 

násilie. Ako na to upozornila jedna z odborníčok, participantiek výskumu,  kampaň dáva 

ženám nádej, že môžu dostať pomoc, avšak táto ich nádej je neraz potom zničená 

v dôsledku absencie mechanizmov pomoci v praxi. Táto odborníčka tiež poukázala na to, že 

takáto kampaň potom nevedie k želanému výsledku, alebo môže byť kontraproduktívna 

v tom zmysle, že ak nie sú dostatočne vytvorené podmienky pre poskytovanie podporných 

špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie, nie je to podľa partcipantiek korektné 

a zodpovedné ani propagovať, vonkoncom deklarovať. Jedna odborníčka propagáciu bez 

možnosti reálnej pomoci nazvala dokonca klamstvom.  

 

„..aj kampaň, aj nejaké centrálne aktivity musia ísť ruka v ruke s tým, čo ide dole, čo je 

v teréne, pretože pokiaľ v teréne nie sú vytvorené podmienky, tak ja nemôžem posielať tie 

ženy, aby išli do tých miestnych trebárs pomocných centier, keď oni nevedia žiadnu pomoc 

zabezpečiť. Čiže musí to ísť ruka v ruke, musí sa vybudovať sieť a s tým, ako pokračuje 

rozširovanie tých služieb,  tak aj môžeme propagovať ich. Ale pokiaľ nemáme čo, tak radšej 

nepropagujme.“ (CD3, 2015) 

 

„...tie kampane zvykli spôsobiť to, že tie ženy ako keby dostali novú nádej, že dostanú niekde 

pomoc. Ale keďže ten komplex pomoci je veľmi nedostatočný, že naozaj nemôžu dostať 

kompletnú ochranu, nevieme zaručiť, aby boli chránené, tak ako keby sklamané sa sťahujú, 

zrejme aj tlmočia iným také sklamanie, že spoločnosť im nevie pomôcť a to asi aj platí pre 

Rómky.“ (CD3, 2015) 

 

 „...každá kampaň, aj keď je informačná, je zacielená k ženám a k tomu, aby vyhľadali 

pomoc. A keď ju nemajú, je to proste klamstvo.“ (BC2, 2015) 

 

„...išlo o informačnú kampaň, aby sa pomenoval problém. Potom sme 10 rokov nerobili 

kampane. Ale to nebolo preto, že sme nerobili nič iné, len sme sa vedome rozhodli proste 

nerobiť kampaň.“ (BC2, 2015) 

 

V problematike týkajúcej sa kampane a propagácie odborníčky sformulovali aj vlastné návrhy 

a odporúčania. Za dôležité pokladajú hlavne medializáciu a dlhodobé informačné kampane.  

 

„A hovoriť o tom v médiách, ten televízor pozerá v podstate každý, možno v novinách, tam 

kde sa k tomu široká verejnosť vie dostať, aby sa to omielalo dokolečka, aby to nebolo o tom 

jednorazovom niečom.“   (DE4, 2015) 

 

„...urobiť masívnu kampaň, kde by doslova násilie na ženách vykuklo z každého rožku.“ 

(EF5, 2015) 
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 Odborníčka taktiež upozorňuje na dôležitosť jasného definovania násilia páchaného na 

ženách, aby spoločnosť jednak rozpoznala ženu zažívajúcu násilie a aby aj mala vedomosti 

o tejto problematike:  

 

„Som za plošné definovanie, že násilie je zlé, nie len také trápne kampane aké boli doteraz. 

Proste na teba by pozerala týraná žena a ty by si vedel, že o čo ide, a každý policajt by veľmi 

agresívne zasahoval proti takýmto indivíduám.“ (EF5, 2015) 

 

Jedna z odborníčok opisuje konkrétny návrh, kde poukazuje na dôležitosť vizualizácie 

problematiky a neformálnosť podávania informácií. Ďalej odporúča zapojiť aj mužov do 

kampane, ktorí by sa vyjadrovali negatívne a odporom voči násiliu páchaného na ženách. 

 

„Ja by som napríklad robila v tomto prípade vizuálne kampane. To znamená, že napríklad 

dajme tomu, pre rómske ženy natočíme videá, kde by boli herečky Rómky, len tie letáky by 

asi neboli veľmi účinné, skôr teda nejaké malé vizitky, možno nejaké diskusie tam priamo 

s nejakou podporou, ja neviem robil by sa tam guláš a tak neformálne by sa o tom bavilo 

a boli by tam s nami ženy, ktoré sú Rómky a rozprávalo by sa o tom (...) Druhá vec je, že 

možno by som do toho zapojila aj mužov s tým, že by o násilí hovorili s odporom.“ (EF5, 

2015) 

 

„A potom ešte majú radi, čo som si tak všimla, že oni celkom často pozerajú ten Rómsky 

magazín to je niečo, čo je naozaj pre nich určené, tak možno aj cez to sa pokúsiť, alebo cez 

tie také špecifické mediálne streamy, ktoré sú nasmerované práve na túto skupinu. Možno 

tam by bolo lepšie sa zaoberať touto témou. Takže tak.“ (MN14, 2015) 

 

Jedna odborníčka opisuje na jednej strane pozitívnu skúsenosť s mladými ľuďmi, ktorí chcú 

skutočne pomôcť, ale na druhej strane sa zamýšľa nad dôležitosťou zachovania určitej 

úrovne odbornosti, na čo by bolo potrebná osoba dohliadajúca na odbornosť kampane. To 

však by priniesla úbytok z pracovnej sile zariadenia.  

 

„Včera som práve bola na stretnutí s mladými z nášho mesta,(...) bola som veľmi 

prekvapená, že mladí ľudia  skutočne to chcú robiť. Možno by to bola aj jedna z ciest, že pri 

týchto kampaniach, alebo pri nápadoch využiť ich technickú zdatnosť a chuť pomôcť, aj som 

im vtedy povedala, že u nás majú dvere otvorené a ako dobrovoľníci môžu kedykoľvek prísť. 

Len je to ťažké, keď ich nemôžeme motivovať finančne a na druhej strane je na zváženie, či 

takéto kampane nechávať v plnom rozsahu na tých mladých dobrovoľníkoch. Musí byť totiž 

aj zachovaná určitá úroveň odbornosti, takže by sme museli zapojiť aj niekoho z nás, ktorý 

má skúsenosti a priamo z terénu a dohliadal by na odbornú stránku veci. No ale ak sa 

niektorý zo zamestnancov bude venovať kampani, jeho pracovná sila bude chýbať tu, takže 

je to ešte na ďalšie rozmýšľanie pre nás, ešte sme to neskúšali.“ (JK11, 2015) 

 

Zhrnutie  

 

V tejto kapitole sme sa venovali otázkam týkajúcich sa  miery informovanosti,  významu jej 

neustáleho zvyšovania, ako aj problematike  dostupnosti informácií  o podporných 

špecializovaných službách pre rómske ženy. Na základe realizovaných rozhovorov možno 

skonštatovať, že odborníčky vnímajú pozitívne zmeny v oblasti informovanosti, zároveň ale 
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upozorňujú na nedostatočné prepojenie poskytovania informácií s reálnou praxou. 

Propagáciu informácií navrhujú integrovať do praxe, pretože bez praktického úsilia nebude 

účinné, nepovedie k želanému efektu. Taktiež odborníčky upozornili na dôležitosť realizácie 

takých informačných a propagačných aktivít,  ktoré sú založené na odbornosti, ktoré 

poskytujú kvalitne fundované informácie o problematike násilia páchaného na ženách. Zvlášť 

sme sa venovali otázke dostupnosti informácií pre Rómky. Dostupnosť informácií nie je pre 

rómske ženy celkom dostačujúca, čo platí obzvlášť pre ženy z marginalizovaných rómskych 

komunít. V týchto oblastiach je žiaduca  priama osveta a je potrebné jej venovať špecifickú 

pozornosť, keďže k ženám z týchto komunít sa informácie  dostávajú ťažšie ako k ženám 

z majority. Nakoniec sme sa zamerali na otázku propagačných aktivít zariadení. Kým 

národné kampane sú skôr zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti, lokálna propagácia 

zariadení je mimoriadne dôležitá, aby sa ženy dozvedeli o konkrétnom zariadení 

poskytujúcom pomoc v ich okolí. Za účelom poskytnutia informácií niektoré zariadenia 

využívajú klasické propagačné materiály v printovej podobe, ohľadom čoho však vychádzajú 

na povrch rôzne otázky a obavy. Odborníčky vyjadrili obavy ohľadom účinnosti letákov a 

ohľadom možnosti ohrozenia ženy. Účinnosť rozosielania letákov priamo do domácnosti 

môže mať výhodu avšak len dovtedy, pokiaľ nevytvorí predpoklad pre eskaláciu násilia zo 

strany partnera, čím dochádza ku sekundárnej viktimizácii a takýto typ informovanosti sa 

míňa účinku. Zároveň zdôrazňovali, že informácie majú byť podané citlivo a pri akejkoľvek 

informačnej aktivite dôležitým aspektom je bezpečie žien. Odborníčky poukázali aj na 

„odvrátenú stranu“ propagácie, vyjadrili starosti a obavy ohľadom prípadnej nemožnosti 

uspokojiť zvýšený záujem o ich služby.  Zaujímavými a prínosnými boli aj názory odborníčok 

na informačnú kampaň, ktorá môže byť podľa nich v niektorých prípadoch kontraproduktívna 

a tiež zavádzajúca. Zavádzajúca preto, lebo kampaň „sľubuje“ pomoc, pričom v realite, ak 

nie sú na to vytvorené podmienky v praxi, ženy zažívajúce násilie sa následne pri 

vyhľadávaní pomoci sa môžu stretnúť s pocitom sklamania. Vo svojich vyjadreniach 

o kampaniach a propagácii odborníčky načrtli aj niektoré ich vlastné odporúčania a nápady. 

Za veľmi prínosný názor považujeme hlavne poukázanie na dôležitosť zapojenia mužov do 

týchto kampaní, taktiež poukázanie na to, že by mali byť kampane špeciálne zamerané pre 

rómske ženy zažívajúce násilie. V rámci týchto špeciálnych kampaní, by sa mal klásť dôraz 

na osobnú komunikáciu, na budovanie dôverného vzťahu a na neformálne a citlivo podané 

informácie. Účinnosť kampane by sa mohla zvýšiť vizualizáciou a dlhodobým pôsobením. 

 

 

5.5 Scitlivenie spoločnosti v probléme násilia páchanom na ženách 

a sekundárna viktimizácia žien 

 

„Je naozaj hrozné, ak žena musí dokazovať, že naozaj jej ublížené bolo...“  

(FG6, 2015) 

 

Prvým citátom  nastolíme otázku, čo spoločnosť pokladá za prejav násilia, nakoľko ak sa 

aj rôzne formy násilia v spoločnosti vyskytujú, môžu byť v očiach ľudí neidentifikované. V tom 

prípade to prináša ďalšiu otázku - ako by sa dalo zvýšiť povedomie o násilí a jeho 

charaktere? 
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„... my pred piatimi rokmi sme začali, tak sa nás z mesta pýtali, že čo my tu akože ideme 

robiť niečo s týranými a s tými čo sa stretávajú s násilím, veď tu nikto taký nie je. Ohradzovali 

sa na nás že či si myslíme, že tu niekoho takého nájdeme.“ (JK11, 2015) 

 

Názory odborníčok hovoria o kultúre, ktorá toleruje násilie, pričom túto toleranciu 

odôvodňuje samotnou spoločnosťou, v ktorej človek vyrastá, ktorá je presýtená mýtmi 

a dezinformáciami ohľadne násilia páchanom na ženách, ktoré ak aj nie je vyslovene 

brutálne, je tolerované. Taktiež sa násilie pokladá za "rodinný problém", nie spoločenský, 

t.j. verejný. 

 

„Boli vychovávaní v tejto kultúre, vyrastali v tejto spoločnosti, táto spoločnosť má vysokú 

toleranciu k násiliu, má množstvo mýtov.“ (BC2, 2015) 

 

„... keď je to príliš tak, že už sú tam veľké zranenia, no tak ako myslím, že určite sa väčšina 

ľudí ako pohorší a odsúdi to. Ale to je také bežné, ktoré nie je krvavé násilie, to je 

tolerované.“ (CD3, 2015) 

 

„Akože keby aj počuli, že doma sa niečo deje, riešia akože, tak je to záležitosť tej rodiny. 

Ona pokiaľ to nejako nerieši alebo sa neprizná, alebo vyslovene proste nepríde a nepovie, 

že proste manžel ma bije, nikto to nerieši. Ľudia do toho neradi zasahujú.“ (CH9, 2015) 

„Sú aj ľahostajní určite, ale sa aj boja. No lebo možno niekto mal skúsenosť s niečím, že sa 

do niečoho zaplietol a on bol potom ten najhorší, resp. najviac postihovaný, najviac 

vypočúvaný.“ (HH8, 2015) 

 

„... napríklad jedna jej suseda a tiež povedala, „len ma nikde neuvádzajte a len nepovedzte, 

že som tu bola“ hej? Čiže ja by som tak povedala, že niektorí ľudia, ktorí sa už na to nemôžu 

pozerať tak to aj idú niekde ohlásiť, kvôli vlastnému svedomiu, ale že by teda nejako 

obzvlášť mali nejako záujem to riešiť, alebo že by to s nimi nejako obzvlášť pohlo, tak asi 

nie.“ (IJ10, 2015) 

 

„A bola na ÚPSVaRe podať nejaké sťažnosti a čo všetko ten jej partner robí. Bolo tam veľmi 

závažné fyzické násilie z jeho strany voči nej a viem, že táto sociálna pracovníčka povedala 

klientke, že prosím vás a na čo ste volali, na čo tým zaťažujete Národnú linku pre ženy 

zažívajúce násilie, veď to si vyriešte sama doma, veď to je predsa domáce násilie, to je vaša 

súkromná vec, ktorú by ste si vy mali riešiť so svojim manželom a nezaťažovať tým Národnú 

linku.“ (KL12, 2015) 

 

Jedna z odborníčok sa naopak vyjadrila o potenciálnom vzostupe informácií o násilí, ktoré sa 

dostávajú do okolia a sú bližšie k verejnosti, ako kedysi. Treba zdôrazniť, že vychádza 

z vlastných skúseností jej blízkeho okolia. 

 

„Mám pocit, že ľudia už o tom viac vedia, my sami sme robili taký krátky dokument v uliciach 

mesta, pýtali sme sa ľudí, čo si o tom myslia, ja musím povedať, že aj keď sme chodili po 

školách, tak som celkom príjemne prekvapená, že hlavne mladí ľudia v diskusiách odsudzujú 

násilie. Nepáči sa im a nemajú ho radi. Keby sa toto prenieslo z tejdiskusnej formy do 

reálneho správania, čo si myslím, že už snáď začne nastávať, tak to bude lepšie.“ (MN14, 

2015) 
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Viaceré odborníčky však naďalej v rozhovoroch poukazovali na nedostatočnú 

informovanosť verejnosti o probléme násilia páchanom na ženách – sociálni pracovníci 

a pracovníčky, sudcovia a sudkyne, znalci a znalkyne a iní, tak ako uvádzajú nasledovné 

citácie. Podľa nich je takzvané „scitlivenie“ v tejto problematiky veľmi slabé, takmer žiadne, 

pričom problém násilia páchanom na ženách je podľa nich špecifickou  témou, s ktorou by sa 

malo nakladať citlivo a opatrne. 

 

„...vlastne úplne všetky profesie, aby boli perfektne preškolení podľa Európskych štandardov 

a podľa toho, ako to naozaj má byť. Aby veľmi dobre rozumeli tej téme, aby všetci boli 

scitlivení a tam to treba urobiť naozaj ako každého jedného.“ (AB1, 2015) 

„...a jedna z prvých vecí, ktoré chceme dosiahnuť je to, aby sa čo najviac ľudí dokázalo na 

situáciu týchto žien pozrieť našimi očami, to znamená (vynechané) dostať ich ako keby 

k tomuto blízko.“ (BC2, 2015) 

 

„A keď som si dovolila prísť na pojednávanie, ešte sudkyňa sa na mňa pozrela že čo tam 

chcem a spýtala sa ma, či si uvedomujem, že som IBA verejnosť. Vravím jej áno, plne si to 

uvedomujem, ale ja si tu sadnem, pretože potrebujem vedieť, čo jej súd povie." (JK11, 2015) 

 

„...lebo je to nutné, aby boli zaškolovaní policajti a tak isto úrady práce, boli by sme radi, 

keby sa to stalo nejakou samozrejmosťou, že by to bolo nejako zakomponované do zákona 

a mali to ako nejakú povinnosť. Momentálne je to na dobrovoľnej báze.“ (DE4, 2015) 

 

„Ako ideálne by bolo scitlivieť túto spoločnosť na tému násilia, lebo nie je vôbec citlivá. 

Potom urobiť masívnu kampaň, kde by doslova násilie na ženách vykuklo z každého rožku. 

By som pozbierala všetky MVO v rámci pomoci a vytvorila by som základný štandard, ktoré 

by museli štátne organizácie robiť.“ (EF5, 2015) 

 

„... naozaj také plošné a intenzívne scitlivenie všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do styku so 

ženami zažívajúcimi rodovo podmienené násilie, aby teda boli scitlivení, aby sa k tým ženám 

správali nie ako k niekomu, čo niečo spáchal, ale ako k niekomu, na ktorom je niečo 

páchané a koho treba chrániť pred násilníkom a aby bol ten systém nastavený tak...“ (KL12, 

2015) 

 

„... a to je asi ďalšia čierna skrinka našej justície, a to sú znalci. Ako znalci sú ľudia, ktorí 

najmä v oblasti psychológie, teda vyštudovali psychológiu, ale nemajú absolútne žiadnu 

vedomosť o dynamike násilia, o jeho prejavoch, o tom, čo sa vlastne deje v tom vzťahu, keď 

jeden je nadriadený a jeden podriadený a absolútne to nezohľadňujú v tých svojich 

posudkoch. A preto veľmi často naše klientky znášajú veľmi zle súdne pojednávania a sú 

nimi viac-menej traumatizované ešte viac ako bez nich." (MN14, 2015) 

 

„...to, že nevykazuje znaky týranej osoby, aj keby to bola pravda, hoci myslím, že to nie je 

pravda, že vykazuje, len to nevie  znalec odhadnúť, lebo nie je na to znalec školený...“ (CD3, 

2015) 

 

„Toto by bolo nejakým systémom zabezpečené ,aby absolvovali takéto školenia aj sudcovia, 

prokurátori, policajti, pracovníci na úradoch a podobne, aj právnici, starostovia. Napríklad, ak 

mi sudkyňa povie, že žena nemá po 3 rokoch syndróm týranej ženy, tak potom, čo my sme 

robili tri roky s tou ženou? To je problém, ako izolovať tyrana od tej ženy." (LM13, 2015) 
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„... by bolo dobré zorganizovať také školenie, kde by boli pracovníci z viacerých oblastí, 

jednak lekári, jednak možno psychológovia, ale aj polícia, tá represívna zložka, lebo 

mnohokrát sa oni ohradzujú s tým tí policajti, že to nemôžu, hento nemôžu a vlastne ťažko je 

to potom aj riešiť. Možnože by aj mohli viac a neriešia to.“ (IJ10, 2015) 

 

„Jedine možno fakt ako viac aby boli v tom zorientovaní, možno aj nejakí pracovníci ma 

mestských a obecných úradoch...“ (GH7, 2015) 

 

„My máme tú skúsenosť, aj si myslím že preto sa nám lepšie pracuje s políciou aj 

s SPOčkou, lebo mnohí kolegovia, policajti, SPOčkári, ktorí sú na VÚCkách prešli takýmto 

tréningom, aj v rámci projektu, ktorý sme my robili. Aspoň tí, ktorí tam zostali, tak to na nich 

zanechalo nejaké stopy, ale rozhodne by bolo dobré, aby tie preškolenia boli periodické, aby 

sa dotkli aj tých nových, ktorí prídu. A aj tí, ktorí už preškolení boli, tak aby si to troška 

obnovili.“ (MN14, 2015) 

 

Ďalšia z odborníčok prezentovala svoj pohľad, ktorý načrtáva možný dôvod, prečo násilie na 

žene nedokáže pracovník/pracovníčka úradov, polície alebo iných inštitúcií včas 

identifikovať a teda s ním aj ďalej narábať podľa potrieb ženy. Hovorí o „otvorenom násilí“, 

ktoré bolo ľahšie dokázateľné (poväčšine fyzické), naproti tomu je „skryté“, ťažšie 

dokázateľné (ekonomické, psychické). 

 

„Ja to poviem tak, že kedysi, keď prišiel ten chlap domov a trebárs ju strieskal, tak bolo to 

také otvorené násilie, ktorému každý rozumel a každý ho videl, čiže boli tam svedkovia 

a dalo sa to preukázať. Teraz s čím sa stretávam, je také skryté násilie, ktoré je oveľa, oveľa 

horšie a hrubšie a ide viac do živého. (vynechané)  Nedá jej vôbec peniaze, tá žena nemá 

šancu vôbec nakúpiť deťom, za to aby jej dal vôbec nejaké peniaze, musí urobiť nejakú 

protislužbu, ženy tým veľmi trpia. Je to oveľa horšie, takisto ponižovanie, ale to sa deje 

doma, je to skryté, v podstate sa to deje v tej domácnosti. (vynechané) A teraz mi povedzte, 

ako to má dokázať? Ona to povie, ale nemá ani jednu stopu násilia, škrabanec na sebe, ale 

nikto nevidí, že celú noc stojí pri posteli a on sa na ňu díva, či naozaj tam stojí. Čiže toto je 

podľa mňa, ta hrôza je v tom, že to násilie , ktoré bolo pred tým otvorené, len sa 

pretransformovalo do takých oveľa agresívnejších foriem, ale dnes málo dokázateľných.“ 

(FG6, 2015) 

 

Čiže problém sofistikovanejšieho násilia, ktoré je „skryté“, nenápadné a nedá sa dokázať by 

mohli sčasti vyriešiť rozsiahle školenia. Avšak podľa ďalšej participantky je dôležitou 

súčasťou školení nielen scitlivovanie pracovníkov v štáte, ale treba zájsť ešte ďalej až do 

škôl a tak vyzdvihla primárnu prevenciu, resp. preventívne programy na školách pre 

deti a mládež. 

 

„...my sme s kolegyňou chodili do školách, po stredných školách a robili sme o tomto 

domácom násilí a snažili sme sa s deťmi, ony tou interaktívnou formou, aké majú vedomosti 

a ku podivu sme boli fakt prekvapení, boli sme aj na učňovských školách, gymnáziách, 

všade sa našli ľudia, ktorí to nejakým spôsobom vnímajú a vedeli sa do tohto celkovo 

zapájať, si myslím, že ich to aj zaujímalo (vynechané) ...že sa pýtali na konkrétne veci, 

a niektorí ako keby vedeli, niekto sa už na nich niekedy obrátil a zisťovali si, ako môžu 

pomôcť. (vynechané) Môžu to byť preventívne programy, my to robíme po tých školách. 

Máme ta detičky aj z rómskych rodín.“ (DE4, 2015) 
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Taktiež ďalšia sa vyjadrila, že rovnako majú „preventistov, ktorí chodia do základných 

a stredných škôl.“ (EF5, 2015) 

 

Akoby v čiastočnej opozícii s predchádzajúcimi dvomi názormi je názor odborníčky, ktorá 

tvrdí, že primárne školenie samo o sebe nie je efektívne, pokiaľ nefunguje spolupráca 

medzi všetkými inštitúciami. 

 

„Môžeš mať fantastický program, scitlivovať deti, chlapcov, ale ak tie isté deti prídu domov 

a otec bije mamu a mama zavolá políciu a polícia príde a nič neurobí, bude to mať efekt? 

Proste dokopy to musí mať nejakú hlavu a pätu, lebo takto to nefunguje.“ (BC2, 2015) 

 

Takže načrtla model multiinštitucionálnej spolupráce, spolu s ďalšími expertkami. 

 

„Takže pripravovať podmienky na to, aby jedného dňa  nejaký model inštitucionálnej 

intervencie mohol byť.“ (BC2, 2015) 

 

„Musíme všetko riešiť ľudským prístupom. Musí byť vybudovaná sieť systému pre tie ženy." 

(LM13, 2015) 

 

Čo sa týka školenia pracovníkov/pracovníčok, ktorých opýtané odborníčky zamestnávajú vo 

svojich organizáciách, tí absolvujú rôzne výcviky a školenia, či kurzy, ktoré sa 

problematiky dotýkajú. Zazneli názory o tom, aké je dôležité vymieňanie si informácií, 

pravidelnosť a aktuálnosť témy. Taktiež prešli rôznymi výcvikmi aj samotné odborníčky. 

 

„Ja som už prišla s tým, že som mala výcvik, štvorročný psychoterapeutický a súčasťou toho 

bolo aj práca so ženami, ktoré zažívajú násilie, vlastne to boli Američania, čo nás školili, 

Švajčiari a (vynechané) som mala špeciálne výcviky ako ešte na prácu s traumou a 

podobne. Kolegyňa mala niekoľko výcvikov ako vlastne skôr medzinárodných a kolega, ktorý 

bol právnik, tak ten prešiel takýmto  vzdelávaním a vlastne sme robili Kliniku domáceho 

násilia, tak sa to volalo, robí sa to tam dodnes a to je vlastne vzdelávanie pre budúcich 

právnikov, pre štvrtákov na Trnavskej univerzite. Čiže aj my sami sme vzdelávali a aj naši 

právnici prešli takýmto vzdelávaním.“ (AB1, 2015) 

 

„Všetci sme prešli školeniami, ja som začínala ešte s Renátou Egger z Rakúska, potom som 

absolvovala Kevina Browna (vynechané) keď vlastne viedol také scitlivovanie, aj s pani Elliot 

a s ďalšími kolegami, tak to bolo úžasné, keď tu chodil k nám (vynechané) tá ženská sieť 

vždy naplánuje školenie nových pracovníčok, aby boli preškolené. Teraz napríklad naša 

nová pracovníčka práve dnes je, lebo od štvrtka je s pani Mesochoritisovou na tom školení 

o rodovej rovnosti v Štrbe...“ (CD3, 2015) 

 

„My sme si to doteraz všetko zabezpečovali samé, máme vydanú metodiku Posilnenie, 

v ktorej sa popisuje naša práca a tú si musia preštudovať všetci potenciálni uchádzači 

o prácu u nás. Nehovoriac o tom, že sa snažíme, aby naše zamestnankyne prešli 

preškolením, takže hľadáme rôzne špecifické tréningy a posielame ich na ne. Podľa mňa sa 

to bez toho ani veľmi robiť nedá. Človek musí mať jasno v kontexte, čo je to nerovnocenný 

vzťah, čo je to násilie, akým spôsobom sa dá zastaviť, akým spôsobom sa vyhnúť 

viktimizačným praktikám pri výkone svojej práce...“ (MN14, 2015) 
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„... minimálne raz mesačne pracovné porady, na ktorých sa riešia práve praktické problémy, 

ak sú s niektorou klientkou, alebo koho treba v čom podporiť, na čo treba dať pozor. To ale 

prirodzene vyvstáva z tej našej služby, aj oni sami sa mi ohlásia, ak je nejaký problém 

a potrebujú ho prekonzultovať. Vtedy si treba  sadnúť a treba to so všetkými prejsť, aby sme 

všetci jednako komunikovali. A čo sa týka vzdelávania, hľadáme kurzy a vzdelávačky, ktoré 

sa týkajú obetí domáceho násilia a práca s nimi...“ (JK11, 2015) 

 

„Mávame supervízie pravidelne, ale akože školenia, mali sme rôzne komunikačné kurzy 

(vynechané). Aj teraz sme dostali rôzne nové knihy, čo sa ja neviem manipulácie týka, 

riešenia konfliktov (vynechané) koľkokrát sa stretneme kolegyne a zdieľame nejaké tie 

informácie, že proste skúsenosti, čo ako vyriešiť. A naozaj keď už proste ja sama neviem čo, 

tak zavolám kolegyni, ktorá ma viac skúsenosti alebo tak. Nejako to snažíme sa riešiť medzi 

sebou, dopĺňať tie informácie.“ (GH7, 2015) 

 

„Predtým, ako sme nastúpili, taká podmienka bolo absolvovať stodeväťdesiathodinový 

výcvik, bol veľmi intenzívny, školili nás, buď teda právnik, školili nás ženy, ktoré sa už 

dlhodobo venujú tejto problematike, priamo pracujú so ženami, takisto sme mali lektorov zo 

112-tky napríklad, ktorí nám rozprávali viacej o takej krízovej intervencii, čiže to bola 

podmienka predtým, ako sme nastúpili sem.“ (KL12, 2015) 

 

Na druhej strane vyvstáva otázka, či sú pracovníčky, ktoré poskytujú pomoc ženám, ktoré sa 

ocitli v násilnom vzťahu, vyškolené všetky a dostatočne na to, aby tak mohli poskytnúť 

efektívnu pomoc. 

Podľa niektorých výpovedí neprešli všetky z opýtaných žiadnym špeciálnym tréningom 

tému rodovo podmieneného násilia páchanom na ženách. 

 

„...nie, ale akože mali sme školenia, čo sa týka komunikácie, krízová intervencia, to áno, ale 

vyslovene na túto tému... To je tak intuitívne a rokmi skúseností, že človek tak dochádza na 

to, ako to funguje a čo tie ženy potrebujú.“ (CH9, 2015) 

 

„Čiže konkrétne školenia zamerané na riešenie domáceho násilia nemáme. Je to viac menej 

v rámci ako bol tento projekt, že sme sa toho zúčastnili, ale vyslovene školenia na túto tému 

nemáme. (IJ10, 2015) 

 

To, že participantky pokladajú za dôležité vzdelávať ľudí v rôznych oboroch, ktorí prichádzajú 

do kontaktu so ženou zažívajúcou násilie, dokladajú ich názory o tom, že ochotu 

spolupracovať s inými inštitúciami či Úradmi práce majú  iba pod podmienkou „scitlivených“ 

(t.j. dostatočne zaškolených na danú tému) pracovníkov, v opačnom prípade odmietali 

nadväzovať spoluprácu. Odôvodnili to tým, že nielen násilník spôsobuje žene problémy, ale 

aj akákoľvek inštitúcia či samotný pracovník alebo pracovníčka z Úradov môže ženu 

„sekundárne viktimizovať“, t.j. chtiac či nechtiac žene druhotne ublížiť ešte viacej svojou 

nevedomosťou o probléme násilia, zľahčovaním jej situácie alebo necitlivým viktimizujúcim 

prístupom ženu opätovne retraumatizovať. 

Problém sekundárnej viktimizácie bol vysoko vyzdvihnutý viacerými odborníčkami, ktoré 

ho pokladajú za niečo, čo by sa za žiadnych okolností nemalo diať a naopak, podpora zo 

strany štátu je pre ženu v tomto prípade neoddeliteľnou súčasťou toho, aby žena mohla 

svoju situáciu naozaj efektívne a bezpečne riešiť. 
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„...aby tá obeť nejako viktimizovaná, tým, že stále musí hovoriť dokolečka to isté, alebo tam 

robia na ňu nátlak...“ (DE4, 2015) 

 

„Čiže deje sa to, že buď sa bagatelizuje to násilie, ktoré muž žene spôsobuje, 

spochybňovanie ženy, to je také dosť podobné ako bagatelizovanie, ale aj spochybňovanie. 

A ďalšie, do čoho v podstate mnohokrát tlačia tú ženu, aby to, čo jej muž robí, a často sú to 

závažné formy fyzického násilia, aby nebolo klasifikované ako trestný čin, ale ako 

priestupok.“ (KL12, 2015) 

 

„...naozaj tá žena o tom musí x-krát porozprávať pätnástim rôznym ľuďom, aj si rozmyslí, že 

či proste to bude riešiť ďalej, pretože jednoducho tie sily ju proste opustia.“ (CH9,2015) 

 

...ale tam sú také podmienky, že tam naše klientky radšej ani neposielame(vynechané), 

pretože čo ja mám skúsenosti, tak s týmito centrami je to o ďalšej sekundárnej viktimizácii 

a akoby preberali tú funkciu agresora a násilníka tým, že obmedzujú tie klientky a iné veci.“ 

(EF5, 2015) 

 

„A tie ženy odchádzajú z tých súdov veľmi dotknuté. Pretože sú viktimizované, lebo už aj na 

súdoch môžete počuť také veci, že ale veď aspoň kvôli deťom, veď to sú vaše deti, toto 

nemyslíte vážne, to sa vás nemohlo až tak dotknúť, a podobne. A tie ženy sú z toho 

prekvapené. Alebo druhá strana dostane oveľa väčší priestor na vyjadrenie, tie ženy sa boja 

častokrát vôbec vojsť do tej pojednávacej miestnosti a súd trvá na tom, že musí vypočuť 

oboch vo vzájomnej prítomnosti. Takže niekedy je to naozaj ťažké.“ (MN14, 2015) 

 

„Je naozaj hrozné, ak žena musí dokazovať, že naozaj jej ublížené bolo...“ (FG6, 2015) 

„Máme svojich policajtov, s ktorými spolupracujeme, čakáme, kedy majú službu, aby sme 

mohli prípad riešiť u nich. Je to preto, aby sme sa vyhli tej sekundárnej viktimizácii.“ (EF5, 

2015) 

 

„Takže je si kladiem otázku, čo vlastne z toho vzíde? Keď zamýtovaní, nescitlivení ľudia, 

ktorí nemajú skúsenosť s prácou so ženami si sadnú k jednému stolu a začnú robiť nejaký 

model intervencie a mapy spolupráce. To čo z toho vznikne preboha?“ (BC2, 2015) 

 

„My máme byty na tehelni, ale to sú byty pre permanentných neplatičov, pre obyvateľov 

mesta, s ktorými vždy bol nejaký problém, je to problematická bloková ubytovňa, tam žijú tí 

ľudia na dosť malej ploche a myslím si, že tam umiestniť ženu, ktorá spadla do záchrannej 

siete v dôsledku násilia páchaného na nej je ďalšia viktimizácia. Ony sú tam akoby poslané 

za trest a ony nič neurobili.“ (MN14, 2015) 

 

Dokladáme tiež transkript v súvislosti s problémom sekundárnej viktimizácie, kedy ÚPSVaR 

namiesto toho, aby rómskej žene, v tomto konkrétnom prípade, poskytol pomoc a možnosti 

riešenia jej situácie, tak jej naopak ublížil ešte väčšmi a to odobratím detí. 

 

„... v puberte bola zneužívaná sexuálne potom na to, aby ušla z rodiny, tak si našla muža, 

ktorý ju ale potom bíjaval, od ktorého potom odišla a bola u sesternici a tá zas nechala jej 

svoje dieťa a nemala im čo dať jesť, tak ich zaniesla  na Úrad práce, no a tým pádom miesto 

toho, aby jej pomohli, tak odobrali jej deti, no proste... to bol obraz Rómky, ktorá napriek 

tomu, že sa nevzdávala a napriek tomu, že robila čo mohla, tak mala taký ťažký životný 



117 
 

osud, že keby mi to povedal, že to sa udialo niekde v stredoveku, tak by som povedala, že to 

je možné, ale v dnešnej dobe nie.“ (CD3, 2015) 

 

V tomto kontexte nasleduje posledný výrok jednej z odborníčok, ktorý odzrkadľuje akúsi 

komplexnosť v probléme násilia, kedy štát ženu podporuje a sprevádza pri riešení jej 

situácie, nevyčerpáva ju tým, že by mala „dokazovať, že naozaj jej ublížené bolo...“(FG6, 

2015), najmä ak násilie, tak ako už bolo vyššie vykreslené jednou z expertiek, sa nedá 

dokázať, resp. „agresívna skrytá forma násilia“ (FG6, 2015) je ťažko preukázateľná 

vzhľadom na sofistikovanejší postup násilníka pri násilí. Citácia zároveň poukazuje na 

situáciu Rómok, ktoré sú podľa odborníčky v horšom postavení v porovnaní s majoritou, 

kedy ak dôjde k násiliu, tak v očiach štátu a spoločnosti sú viacej viktimizované práve 

tým, že sú Rómky. 

 

„… keď žena nemá istotu a také povedomie o tom, že keď už prekoná ten obrovský strach, 

ktorý cíti, že keď ten vnútorný konflikt a ten vnútorný boj vybojuje, ak namiesto toho, aby sa 

celá spoločnosť a komunita postavila na jej stranu, verili sme jej každé jedno slovo a aby 

bola v podstate odmenená za tú odvahu, že riskuje život svoj a svojich detí a ide dajme tomu 

do chudoby, čokoľvek, ak nebude odmenená tým, že my všetci sa postavíme na jej strane a 

že my všetci sa zastaneme jej práv a dostane všetko to, čo potrebuje, právnu ochranu, 

právnu pomoc, krízovú intervenciu, proste celý ten manažment bezpečia, to všetko, čo treba 

spraviť, tak dosť ťažko my od nej môžeme chcieť, aby ona riskovala svoj život a svojich detí, 

keď akoby nie sme akoby ochotní sa stopercentne postaviť na jej stranu a čo potom Rómske 

ženy, hej?“ (AB1, 2015) 

Zhrnutie 

 

V tejto časti sme popísali tému násilia, ktoré sa podľa odborníčok a odborníkov pokladá skôr 

za rodinný problém, ktorý si má žena riešiť sama v rámci rodiny a vzťahu s násilníkom, 

pričom poukazujú na to, že naša spoločnosť má hranicu na toleranciu násilia vysokú, čo 

môže byť tiež podmienené mýtmi, ktoré kolujú v spoločnosti a ktoré sýtia problematiku násilia 

dezinformáciami a klamlivými obrazmi. 

Tiež sme popisovali skúsenosti odborníčok, ktoré hovoria o výraznej sekundárnej viktimizácii 

žien (v prípade Rómok je viktimizácia výraznejšia), ktoré zažívajú alebo zažili násilie, 

bagatelizáciu ich situácie, neschopnosť postrehnúť násilie, ktoré môže byť sofistikovanejšie a 

skryté, ďalej ubližovaním žene neodborným zásahom polície, Úradov práce alebo iných 

(štátnych a neštátnych) organizácií.  

Viktimizácii by sa dalo predísť, ak by všetci zamestnanci a zamestnankyne prešli špeciálnym 

komplexným vzdelávaním alebo zaškolením v danej oblasti násilia páchanom na ženách, 

avšak dôležitá je celoplošnosť školení, ďalej začať so vzdelávaním na školách, t.j. robiť 

preventívne programy pre deti a mládež. 

Samotné odborníčky prešli rôznymi výcvikmi a školeniami, avšak niektoré z nich nemali 

možnosť absolvovať hĺbkový scitlivovací tréning na tému rodovo podmieneného násilia 

páchanom na ženách, čo môže zvyšovať neodbornosť a nekompetentnosť v pomoci ženám, 

ktoré sa ocitnú v situácii násilia, teda môžu situáciu zhoršiť - častokrát aj nevedome, nakoľko 

riešiť situáciu ženy, ktorá sa ocitla v násilnom vzťahu si vyžaduje systematický, citlivý a 

odborný zásah. 

Nutnosť multiinštitucionálnej spolupráce medzi jednotlivými mimovládnymi organizáciami a aj 

štátnymi inštitúciami, ktorá by žene ponúkla komplexnú ochranu a pomoc, sa javí ako jedna 

z najnutnejších opatrení, ktoré by mali byť prevedené do praxe. 
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5.6 Spolupráca štátnych a neštátnych zariadení pri riešení problému 

násilia páchanom na ženách, ich postupy a činnosť 

 

„... počas praxe som videla veľa vecí, že aj keď je v zákone, tak vlastne sa nedodržiava, 

takže načo sú nám vlastne zákony, keď tam nie je vykonateľnosť alebo keď tí policajti aj tak 

sú ich nedodržiavajú sami tie zákony, alebo nepostupujú ... alebo nevyužívajú tie zákonné 

možnosti, ktoré majú...“(AB1, 2015) 

 

Pocit toho, že sa žena nedovolá adekvátnej pomoci popísali dve z opýtaných odborníčok. 

 

„Každý človek, keď hľadá jednoducho pomoc a na dvoch, troch miestach ti povedia, no tak 

my vám nevieme pomôcť, tak to je hrozné, to vôbec nie je podpora, to si akurát človek začne 

myslieť, že mu nie je pomoci.“ (BC2, 2015) 

 

„... sociálne pracovníčky na úrade im tieto informácie ani neposkytujú. Vnímajú to tak, že im 

to nemusia povedať. Mnohokrát to nerobia ani pri bielych ženách. Majú ten kontakt, vedia 

o tej pracovníčke, ktorá by vedela pomôcť...“ (DE4, 2015) 

 

Ďalšia sa v tejto súvislosti vyjadrila ohľadne situácie, ktorá môže nastať u ženy Rómky. 

 

„...akoby častejšie je tam prítomná taká bezmocnosť a sťažnosť na to, že nenachádza 

pomoc, hej? Napríklad polícia ju odmieta, ale tak potrebuje možno sa oboznámiť s nejakými 

svojimi právami a možno informácie o násilí, že vlastne to, čo sa jej deje, nie je 

normálne...“(AB1, 2015) 

 

Ďalšie odborníčky vykresľovali situácie, kedy napríklad polícia dala mylné informácie 

o zariadeniach, prípadne ich úmyselne zavádzali, tiež v jednom názore zaznieva  

nevedomosť o zariadení, ktoré sa nachádza v ich okolí,  alebo je tu v troch prípadoch 

naznačené zbavovanie vlastnej zodpovednosti voči riešeniu prípadov násilia. 

 

„Pamätám si, keď sa ich policajti chceli zbaviť, tak im dali naše číslo a nepodali im správnu 

informáciu, iba ich posunuli s tým, že my im možno dáme nejaké peniaze, že im prispejeme 

nejako jednorazovo finančne alebo niečo, hej?“ (AB1, 2015) 

 

„Týranie dokazovať je komplikované a je to problém. On dostane odmenu za vyriešené 

prípady, prokurátor to isté. Indikátory, zamerané na hodnotenie týchto ľudí sú postavené na 

hlavu.“ (LM13, 2015) 

 

„Cez políciu sa ku nám zatiaľ nikto nedostal... (vynechané) , ale zo začiatku s tým bol 

problém, že vôbec nemali poňatia že taký typ zariadenia, že čo to je. A ešte sa nám ani 

nestalo, že by bola polícia volala, že ku nim by tá žena ušla z domu, alebo že by ju oni 

zachytili a priamo nasmerovali na nás. Takže nemáme skúsenosť vôbec.“(JK11, 2015) 

„...nemajú informácie iné inštitúcie a organizácie o tom, čo robíme. A tak úplne nezmyselné 

informácie dávajú ženám a ženy prichádzajú s očakávaniami, ktoré sú úplne nereálne.“ 

(BC2, 2015) 
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„... nám povedia, že na pár dní, čiže všetky tie papiere a všetko to sa nevybavuje a potom 

zrazu sa môže stať, že aj Úrad práce sa tak akože ukľudní, veď akože už je fajn, tak ako 

zníži intenzitu riešenia toho problému.“ (CH9, 2015) 

 

„... policajti tú ženu tlačia do toho, aby trestné oznámenie, respektíve aby podala trestné 

oznámenie na trestný čin, ktorý je odvolateľný, aby oni potom mali kvázi s tým ako keby 

menej práce, keďže ona to odvolá, alebo naopak, scitlivení policajti (vynechané) tak naopak 

ženu poučia a povedia jej, že ak podá trestné oznámenie na týranie blízkej a zverenej osoby, 

toto trestné oznámenie nemôže odvolať...“ (KL12, 2015) 

 

„... možno aj pre svoje vlastné skvalitnenie práce si nenaštudujú akoby poriadne ten  zákon, 

ktorý ale musia dennodenne riešiť a vôbec podľa neho nevedia postupovať. Potom  

narážame na to, že my postupujeme v súlade so zákonom, ale úradník nemá ani šajnu, že 

podľa akého zákona my ideme a prečo podľa toho zákona práve.“ (JK11, 2015) 

 

„Oni nám volajú prosto častokrát keď už sú v najvyššej núdzi a v piatok večer o jedenástej 

chcú nám sem umiestniť niekoho, sľúbia hory-doly, všetko možné-nemožné a potom 

v podstate keď už ten človek je umiestnený alebo tá žena, tak oni sú tak spokojné, že oni už 

niekam ju dali a že teraz už majú riešenie...“  (GH7, 2015) 

 

„A to má byť tak, že nie len odfajknem veľkou fajkou, že sociálne poradenstvo a vy už sa 

trápte v tom teréne.“ (JK11, 2015) 

 

„ ... a vlastne máme pocit ako keby pri niektorých prípadoch naozaj sa čakalo 

v úvodzovkách, ako keby úrady čakali, kým nedôjde k nejakej tragédii a až potom sa vlastne 

bude niečo konať.“ (KL12, 2015) 

 

Čo sa týka spolupráce s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, taktiež s políciou, súdmi, 

prokuratúrou či lekármi, sa viaceré odborníčky vyjadrili rôzne. Na jednej strane hovoria 

o spolupráci, na druhej strane ju pokladajú za nemožnú, pokiaľ nie je ochota a najmä 

informovanosť a scitlivenie v problematike násilia na ženách zo strany štátnych zariadení 

a ich pracovníkov/pracovníčok. Viaceré transkripty hovoria ako o dobrej spolupráci, tak 

o neochote spoločne pomáhať a riešiť problém násilia na ženách, pričom dva z nich 

poukazujú na to, že ide skôr o súčinnosť jedného konkrétneho človeka, nie súčinnosť celej 

inštitúcie. Teda že je to „otázka šťastia“, na koho žena v úradoch a inštitúciách natrafí a teda 

sa nedá hovoriť o štandardizovanom postupe pomoci, ktorý by bez akýchkoľvek 

limitov platil na všetkých rovnako. 

 

„Tak UPSVaR zase záležalo od toho, že kto to bol, aký človek, akú nadprácu oproti tomu, čo 

mala tá kolízna robiť bola ochotná urobiť a akú osobnú intervenciu navyše chcela urobiť 

a ako poctivo chcela riešiť ten prípad. A čo sa týka polície, tak to je na takom spektre od 

toho, že úplne úžasní policajti až po úplne „prúsery“...“ (AB1, 2015) 

 

„Pre tú ženu je to ohromná finančná pomoc, taký príspevok. A úradníčka jej natvrdo povie, 

že ona na ten príspevok nárok nemá. Máme klientku z iného okresu, takže patrí na iný úrad, 

ktorá spĺňa presne rovnaké podmienky, obe sú v totožnej situácii, mali so sebou presne tie 

isté zmluvy, presne tie isté potvrdenia z jedného – nášho zariadenia, len chodia vybavovať 
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na odlišné úrady. A jej bez problémov priznali nárok. A tej druhej nie. Tak povedzte mi, 

o čom to je?“ (JK11, 2015) 

 

„... je to trošku také terno vieš, že proste otázka toho, akú pomoc dostaneš, je otázka šťastia 

alebo nešťastia na akú konkrétnu osobu v danej inštitúcii natrafíš, alebo ti ju pridelia. A toto 

je podľa mňa hrozne nefér, toto nemôže takto fungovať, proste, keď raz je násilie trestný čin, 

máme to aj v legislatíve, keď je to porušovanie práv žien, keď sa proste má štát postarať, tak 

v prvom kole štátni zamestnanci, zamestnankyne, to nemôže byť terno. To je ako keby 

v banke ťa vybavili raz tak a raz inak. To čo je? Veď musí existovať nejaký štandardizovaný 

postup a štandardizovaná aspoň minimálna kvalita. Ale fakt je to tak, že je to terno niekedy.“ 

(BC2, 2015) 

„… ani nie podľa krajov a dokonca ani nie podľa regiónov, ale konkrétne podľa tých 

jednotlivých policajných staníc, to vždy záleží od toho, akého tam majú šéfa.“  (AB1, 2015) 

 

„Veľmi dobre, vedúci je môj kamarát, v systéme, to je taká džungľa, musíš nájsť medzi nimi 

takých ľudí, ktorí sú schopní, empatickí a hneď riešiť.“ (LM13, 2015) 

 

„...policajti, ktorí sú osvietení, tak tí nám volajú, že máme takú a takú pani a následne 

potrebujú poradiť, tak ju distribuujú k nám. Máme vyšetrovateľov, ktorí riešia domáce násilie, 

takže s nimi sme dohodnutí (vynechané). Je to skôr na individuálnej úrovni. Máme svojich 

policajtov, s ktorými spolupracujeme, čakáme, kedy majú službu, aby sme mohli prípad riešiť 

u nich.“ (DE4,  2015) 

 

„... konečne by ten násilník dostal aspoň podmienku, kde by bol donútený sa trebárs držať 

troška na uzde, aby neporušil tú podmienku, ale tam nám zas zlyhal lekár, pretože napriek 

tomu, že bola hospitalizovaná a mala dva týždne PN, ten ich posudkový lekár, ktorý robí 

znalecké pre políciu, tak ten usúdil dodatočne, že to neboli dva týždne, že to bolo šesť dní. 

Ako náhle to nie je nad sedem dní, tak už to nie je ublíženie na zdraví. Takže takto to 

skončilo.“ (CD3, 2015) 

 

„... všade v systéme sme si museli nájsť svojho človeka, lebo ja neverím, keďže systém 

u nás vo veľkom zlyháva. Ale zlyhanie je individuálne u ľudí , nie všetci, medzi nimi sa nájdu 

takí, čo vedia dodržať slovo, ktorí lepšie pochopia tie ženy, čo vedia lepšie čítať zákon, 

pretože je neprípustné, aby boli úniky. Napríklad, keď žena príde k nám  a na druhý deň 

druh, alebo manžel, tyran, vie presne , že tá žena je u nás. A potom zistím, že on sa to 

dozvedel od policajtov, zároveň všetci policajti nie sú takí, od ktorých je únik informácií, 

poznám veľa takých, v ktorých mám istotu, 10 ročnú prax, že od nich  únik nikdy nebude...“ 

(JK11, 2015) 

 

„... naozaj záleží od toho samotného muža, ktorý príde na zásah, čiže od konkrétnych 

policajtov, máme skúsenosti s policajtmi, ktorí konajú naozaj citlivo, dbajú na bezpečnosť 

ženy, mali sme naozaj telefonáty s policajtmi, ktorí prisľúbili žene i takú pomoc, že každú 

hodinu jej budú telefonovať, či je v poriadku, či muž sa nedobíja opäť nej, krúžia okolo jej 

paneláku, čo je ich povinnosť, ale policajti, ktorí nie sú príliš scitlivení a nejako nechcú v tejto 

veci viac konať, tak to nespravia.“ (KL12, 2015) 

 

Ďalším aspektom pomoci násilia je aj reálna pomoc zo strany štátnych zamestnancov 

a zamestnankýň. Napríklad postupy polície, ako popisuje jedna z odborníčok, boli mnohokrát 
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aj správne, avšak v konečnom dôsledku, keďže nefunguje spolupráca medzi všetkými 

zložkami štátu, tak proces pomoci žene sa na určitom bode zastavil. Dôsledkom toho bola 

silná demotivácia polície, ktorá aj keď sa snažila, tak svojim konaním pomoc pre ženu 

nedosiahla. 

 

„... keď som sa rozprávala s policajtmi, aj oni sú bezradní, pretože hovoria, že tie prípady, aj 

keď sú už tiež školení na tieto prípady, tiež hovoria, že je to dosť náročné na 

zdokumentovania na vyhľadávanie dôkazov. A keď pripravia celý spis, tak potom... a obvinia 

trebárs toho násilníka, tak pán prokurátor to prekvalifikuje zase na priestupok, že teda trestný 

čin sa nestal (ironický smiech) a keby náhodou aj to pustil prokurátor, tak pán sudca to 

zmetie zo stola.“ (CD3, 2015) 

 

O vlastnej bezradnosti sa vyjadrili aj samotné odborníčky, ktoré priamo pracujú so ženami, 

najmä ak vidia, že sa žene pomoci nedostáva alebo nie je efektívna. 

 

„... aj kolegyne hovoria, veď to nemá význam, keď to sa nehýbe, keď z roka na rok ako keby 

stagnujeme v tej pomoci a sme nešťastné z toho, že policajt urobil to a to a zase ten 

prokurátor to a to a zase tá žena sa vrátila k násilníkovi a naša doterajšia práca s ňou vyšla 

na zmar...“ (CD3, 2015) 

 

„... v prípade prokuratúry, súdov, polície, úradov práce, si ženy nemôžu vybrať, čiže ja to 

stále to hovorím, že, lebo niekedy je to také, že „do šľaka, tak koľko rokov a stále žiadna 

zmena, dokedy majú ženy čakať“, je to taká skepsa, ale zase na druhej strane ja robím 13 

rokov a v podstate som začínala tesne pred kampaňou piata žena. A vidím tie zmeny. Možno 

nie sú také, ako by sme si želali a nedejú sa tak rýchlo, ale dejú sa.“ (BC2, 2015) 

 

„... ale mnohé kolegyne majú také skúsenosti s úradmi, že aj keď počúvam kolegyňu, ako 

telefonuje s pani na druhej strane, že samotná kolegyňa je frustrovaná a pýta sa tej pani, 

povedzte mi, čo ešte oni chcú, aké dôkazy, čo sa ešte musí stať, aby polícia napríklad 

musela konať, čo ešte, má vás priškrtiť, má vás pridusiť alebo má proste si z vás urobiť 

popolník? Alebo čo ešte potrebujú tie úrady a tí znalci a všetci, psychológovia a policajti 

a neviem, sociálni pracovníci, aby naozaj tam došlo k riadnemu zásahu a k tomu, aby toho 

násilníka dostali nejakým spôsobom preč od obete?“ (KL12, 2015) 

 

Ďalšia sa v tomto kontexte vyjadrila o tom, ako by pomoc mala vyzerať, pričom ju 

prirovnala ku „kolesu“, ktoré sa roztočí a pomoc bude tak naozaj efektívna, komplexná 

a cielená. Nevyhnutné je preto odstrániť „medzery“ a „systémové chyby“, ktoré v tejto 

súvislosti chápem ako nekoordinovanosť vo vnútri štátnych inštitúcií a tiež medzi inštitúciami 

navzájom, pokiaľ ide o poskytnutie pomoci žene, ktorá zažíva násilie. 

 

„... pri efektívnej pomoci, podpore a ochrane by malo vzniknúť v ideálnom prípade aj také to 

roztočenie kolesa pomoci, kde každá jedna zložka systému inštitúcií funguje, sú prepojené, 

skoordinované tie veci, nie sú tam ako keby tie medzery, a tým pádom ako keby to koleso 

vie odstrihnúť toho násilného manžela od ženy a zabezpečiť ochranu, podporu a všetko, čo 

potrebuje a vyvodiť zodpovednosť.“ (BC2, 2015) 

 

Podobné názory od ďalších participantiek: 
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„Ale aby to bolo tak nejako komplexné a prepojené, rýchle, efektívne a aby sa zbytočne 

nestrácal čas. Určite by sa mali pomeniť aj zákony, ktoré by boli v prospech obetí, aby aj tie 

inštitúcie, či už polícia, úrad práce alebo mesto, mali jasne dané, ako konkrétne a efektívne 

môžu pomôcť a bolo to prepojené. Aby sme aj my vedeli, že sa nemusíme stýkať s tým, že 

sa budeme prosiť o akúkoľvek spoluprácu.“ (DE4, 2015) 

 

„... veľmi ženám nedoporučujeme ísť touto cestou. Pretože naozaj tam ešte nie je cesta, tam 

je cesta zarúbaná. A je to systémová chyba, lebo to je na všetkých úrovniach.“ (CD3, 2015) 

 

„Medzery“ a „systémové chyby“ by tiež mohli poukazovať na zle postavené zákony, ktoré 

máme v legislatíve. Dve odborníčky sa konkrétne vyjadrili o troch prípadoch, kedy zákon 

nefungoval alebo sa neplnil tak, ako mal, resp. bol protichodný, prípadne fungoval ako 

„nástroj“ na ďalšie násilie. 

 

„... mali by sme mať zákon špeciálny o násilí páchanom na ženách, v zákone o rodine by 

som veľa vecí zmenila, určite by som čo sa týka striedavej starostlivosti veľa vecí zmenila, 

aby tie veci boli skutočne preskúmané dobre, kým sa vôbec o striedavke rozhodne. Pretože 

odkedy máme Inštitút striedavej starostlivosti alebo odkedy to tu je prinesené ako nejaká 

možnosť, tak aj muži, ktorí dovtedy sa nestarali o deti a nechali celú starostlivosť na ženách, 

čo v dôsledku znamená, že deti boli pripútané k matke (vynechané)keď sa blížil rozvod, tak 

vlastne zrazu chcel okamžite deti do striedavky, ale používal to len ako nástroj pomsty alebo 

ďalšej kontroly, alebo takú alternatívu k tomu násiliu, ktoré sa tam dialo predtým, len aby 

mohol pokračovať v týraní tej ženy, aby mal nejaké informácie. Naozaj by som nedovolila, 

aby striedavka sa stala nástrojom na pokračovania násilia.“  (AB1, 2015) 

 

„... neviem, ako je to v celoslovenskom meradle, ale aj sa stavím, že tých dokázaných 

dvestoosmičiek je veľmi málo, že proste nie veľmi uznávajú ten paragraf dvestoosem, to 

týranie. Takže bez ohľadu na to, či sú to Rómky alebo ne-Rómky, tak sa málokedy vznesie 

obvinenie pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby...“ 

(CD3, 2015) 

 

„… často dochádza ku konfliktu práv, napríklad je tam právo rodiča na styk s dieťaťom, 

napríklad keď sa manželstvo rozvedie, ale máme tu práva dieťaťa, ktoré sú nadradené 

všetkým ostatným právam, čiže aby sa naozaj dodržiavalo to, že právo dieťaťa na to, aby 

vyrastalo v bezpečí, stabilite, aby malo život bez násilia je nadradené právu biologického 

rodiča na styk s dieťaťom...“  (AB1, 2015) 

 

V tejto súvislosti sa vyjadrili ďalšie tri z odborníčok, ktoré rovnako poukázali na nefungujúci 

súdny systém v prípade: dlhé rozhodovanie súdu o platení výživnom na dieťa alebo vo veci 

rozvodu, najmä ak sa žena ocitá v násilnom vzťahu často bez finančných prostriedkov; 

pridlhé čakacie lehoty na rozhodnutie súdu alebo vyhotovenia posudku o týraní; krátka doba 

(48 hodín) vykázania násilníka zo spoločného obydlia. Takýto súdny systém môže ženu 

sekundárne viktimizovať aj po úniku z násilného vzťahu a o to horšie je, keď ide o situáciu, 

ktorá sa rieši roky. 

 

„A to nehovorím o súdoch, to je kapitola sama o sebe, tento súdny systém. (vynechané) 

Lebo toto je častokrát o živote a smrti, a ak on jej 3 roky rozhoduje o výživnom a ona nemá 

iný príjem, alebo 3 roky niekto hľadá jej partnera, s ktorým ju musia rozviesť, aby sa ona 
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vôbec dostala k nejakej dávke, pretože ju stále posudzujú s jej partnerom, ktorý je bohvie 

kde a ona o ňom ani nemá šajnu, tak nastaviť nejaký mechanizmus, že keď ho nejaký čas 

nenájdu, tak ju súd rozvedie bez jeho vedomia. Pretože tá žena má reálne potreby 

a jednoducho musí z niečoho existovať. A tu to zlyháva, že zo súdu nám príde 5x vyjadrenie, 

že sa pojednávanie opäť odročuje, pretože druhá strana bola nezastihnutá.“ (JK11, 2015) 

 

„Takže to je obrovský problém, že súdy konajú strašne pomaly a rozhodujú o výživnom – 

áno, dá sa podať predbežné opatrenie na zverenie detí do výchovy, ale na to aby žena 

dostala náhradné výživné, musí mať potvrdenie o tom, že využila všetky zákonom stanovené 

možné spôsoby, ako sa dobiť svojich peňazí na deti.“ (MN14, 2015) 

 

„...druhý problém je, že musíš preukázať, že tá žena je týraná, opakujem, tá žena musí sa 

dostať do Košíc na posudok, to trvá mesiac až tri. Ja sa pýtam, stále každého, aby mi 

vysvetlil, kam sa tá žena vráti, ak sa dostala von raz, keď sa vráti k tyranovi je zle a nikto ju 

nemôže zobrať, lebo nemá posudok, že je týraná. To je to, že ministerstvo nevie, aký zákon 

má?“  (LM13, 2015) 

 

„... nejakým spôsobom lepším zabezpečiť proste to vykázanie, nie na 48 hodín, ale proste 

nejako lepšie ochrániť tú ženu, keď už k tomu dôjde, že žena je ochotná a pristúpi k tomu 

kroku, tak aby potom nemala pocit ten, že to oľutovala, že to urobila, že to niekde nahlásila.“ 

(IJ10, 2015) 

 

„... keby to vykázanie bolo fakt reálne v nejakom dlhšom čase, prípadne, keď je tam naozaj 

dokázané to násilie na ženách a nech to dokazovanie a procesy sú fakt skrátené 

(vynechané). Alebo aj veci ohľadne náhradného výživného, tá žena musí počkať tri mesiace, 

kým jej teda partner nepošle peniaze a vtedy môže podať trestné oznámenie, rozbehnúť 

všetky tie dokazovačky (vynechané). Aj to náhradné výživné je nejakých 23 – 24 eur na 

jedno dieťa, čo je veľmi smiešna suma...“ (CH9, 2015) 

 

„... prax ukázala, že tých 48 hodín je naozaj ľútostne málo. Pretože za tých 48 hodín jednak 

žena sa musí postarať o seba, musí sa postarať o deti, na to, že je muž vykázaný z domu, 

ďalej nasledujú rôzne také úkony, ktoré je potrebné splniť a tých 48 hodín vôbec nie je 

dostatok času.“ (KL12, 2015) 

 

Vykázanie na 48 hodín je podľa dvoch odborníčok nielen nedostatočné, ale taktiež je tu 

prítomná otázka bezpečia – ak sa násilník vráti späť ku partnerke, násilie tak môže 

pokračovať v oveľa agresívnejšej forme, môže teda eskalovať. 

 

„A ešte aj potom opačný efekt by to malo, taký, že potom si to tá žena vypije, že čo si to 

dovolila, hej? Čiže toto je veľmi krátka doba, to by chcelo proste vykázať kým sa situácia 

nevyrieši v podstate.“ (IJ10, 2015) 

 

„Lebo keď partner nemal nejaké predchádzajúce záznamy tak akože bude riešený na 

slobode, čiže oni sú stále v ohrození, keď ho aj zavrú na 24hodín, proste väčšinou to má ten 

účinok, že ešte viac sa rozčúli a je o to nebezpečnejší.“ (CH9, 2015) 

 

Pri pokračovaní násilia zo strany partnera alebo manžela v dôsledku nečinnosti polície či 

súdov (respektíve aj dlhých súdnych konaní), čím sa nezamedzí prístup násilníka do 
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spoločného obydlia, je nútená naopak žena odísť, častokrát spolu s deťmi, pričom na 

nelogickosť takéhoto riešenia poukazujú dva nasledujúce výroky. 

 

„... že častokrát my tú ženu niekam sťahujeme, ale bolo oveľa logickejšie a normálnejšie 

odpratať chlapa, odpratať ten zdroj toho... prečo by ona mala zo svojho bytu alebo z bytu, 

ktorý je aj v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, prečo by ona, keď ona nič zlé nerobí 

a má tam proste dve deti alebo aj žiadne deti nemá, prečo by ona mala odtiaľ utekať? Prečo 

by nemal odísť a byť niekde uväznený alebo niekde umiestnený ten, kto pácha to zlo, hej?“ 

(KL12, 2015) 

 

„Určite treba viac, lebo niekedy potrebujete viac času. Keby bolo viac času a súdy konali 

rýchlejšie, tak by tie ženy vlastne ani nemuseli odchádzať z domu si myslím. Takisto, aj keby 

mali dlhší čas, tak by si dokázali efektívnejšie vybaviť aj veci.“ (MN14, 2015) 

 

Ďalším problémom v súvislosti s legislatívnymi „dierami“ je aj možnosť vstupu do 

bytov prípade, ak ide o dôvodné podozrenie z páchania trestného činu týrania blízkej 

osoby. 

 

„... tak prišli a policajti v podstate len búchali na dvere a keby nebola tá pani otvorila, tak by 

sme asi boli odišli a neboli nič vyriešili, hej? Lebo zase sa ohradzovali tým, že nemôžu do 

toho bytu... takže ja sa pýtam, kde je tá hranica, keď vieme, že vo vnútri je človek, ktorý nie 

je schopný sa brániť a my nemôžeme zasiahnuť. Tak kedy môžeme?“ (IJ10, 2015) 

 

Jedna z odborníčok sa snaží zdôvodniť, prečo sa žena môže rozhodnúť pre mimosúdnu 

cestu, t.j. nepodať trestné oznámenie. V tomto prípade ide o postupy súdu, ktorý ak 

vyhodnotí násilie partnera ako priestupok a ten nie je vzatý do väzby, naopak prichádza späť 

ku partnerke a môže byť o to „agresívnejší“, navyše finančná sankcia siaha nielen na jeho 

prostriedky, ale aj jej. To znamená, že rozhodnutie polície alebo súdu o tom, že násilie 

nesprávne vyhodnotí ako priestupok, môže byť jedným z nástrojov na pokračovanie 

násilia (aj keď prostredníctvom polície a súdu) a teda ide o ďalšiu viktimizáciu obete – 

v našom prípade ženy. 

 

„Ako je u nás postup, pri tom násilí, najbežnejší  (ironický smiech). Že sa to kvalifikuje ako 

priestupok, ide to samozrejme na priestupkové oddelenie, my hovoríme, že na malý súd, tak 

dostane kapky... akože kapky i muž i žena a dostane pokutu a tú pokutu si on, ten muž 

stiahne z peňazí na domácnosť. Čiže veľakrát nám ženy hovoria, „nie, nechcem, aby to išlo 

na priestupkové, mne to viac škodí ako pomáha a on je potom ešte viac agresívnejší.“ (CD3, 

2015) 

 

Horšia situácia nastáva, ak sa násilník vracia späť ku partnerke aj po tom, čo bol vzatý 

do väzby a tak môže násilie opätovne pokračovať aj po rokoch odlúčenia partnerov. Čo 

môže byť ďalší z mnohých dôvodov, prečo sa (aj rómska) žena neodhodlá podať na partnera 

trestné oznámenie. V tomto prípade teda nie je riešenie problému násilia dotiahnuté do 

konca. 

 

„Druhá otázka je, čo sa stane so ženou a deťmi, keď sa ten zneužívateľ vráti po výkone 

trestu. To je mnohokrát aj obava, o ktorej tieto rómske klientky veľmi často hovoria, a preto 

sa stáva, že nedôjde až k trestnému konaniu.“(MN14, 2015) 
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V tejto súvislosti dokladáme ešte dva názory na zásahy polície v prípade násilia, ktoré 

odborníčky popisujú ako „alibizmus“ či „rezortizmus“ polície urobiť viac, ako dovoľuje zákon, 

prípadne si zo zákona vybrať to, čo je práve vhodné pre políciu a nie pre osobu, ktorá 

potrebuje pomoc: 

 

„... policajt povie „ja smiem len to, čo mi dovoľuje zákon, čiže ak to mám v predpisoch 

a nejakých interných alebo zákonoch, tak to môžem, inak nie.“ Takže vládne tu taký 

rezortizmus,“ (CD3, 2015) 

 

„... takže načo sú nám vlastne zákony, keď tam nie je vykonateľnosť alebo keď tí policajti aj 

tak sú... ich nedodržiavajú sami tie zákony, alebo nepostupujú ... alebo nevyužívajú tie 

zákonné možnosti, ktoré majú. Častokrát to riešia skôr alibisticky alebo máš častokrát pocit, 

že sú na strane toho páchateľa...“ (AB1, 2015) 

 

Tiež poukazujú na zlepšenie intervencie polície v prípade, ak sú dozorovaní inou 

inštitúciou: 

 

„A ešte keď skutočne prídeme s nejakou prosbou, totálne ho odbijú a my vieme, že sa 

potrebujeme dostať k tým informáciám, tak s klientkou doslova za ruku ideme a spolu s ňou. 

A vtedy vidím že sa zmení prístup toho úradníka, keď tam prídem ja a predstavím sa ako 

riaditeľka zo zariadenia, tak sa to už dá.“ (JK11, 2015) 

 

„... boli sme prítomné pri policajnom zásahu, kolegyňa osobne volala, telefonovala 

s policajtom, kde oni naozaj vedeli, že sú v podstate že sme my prítomné pri tom zásahu, aj 

keď na telefóne, ale prítomné sme boli, policajtom vysvetlila o čo ide, aby naozaj nedošlo 

k spochybňovaniu a nedôverovaniu výpovede ženy a tí policajti, to bolo tá dobrá skúsenosť, 

ktorú sme mali, že naozaj prisľúbili žene tú pomoc, že jej viackrát telefonovali, viackrát chodili 

okolo, či je všetko v poriadku a tak sa postarali o jej bezpečie. Smutné je, že to bolo až 

vtedy, keď v podstate sme zavolali my.“ (KL12, 2015) 

 

„... chodíme tam preto, aby im úradníci venovali dostatočnú pozornosť a aby im ponúkli 

všetky možnosti, ktoré majú. Takže v tom prípade chodíme s nimi po úradoch a skúsenosti 

sú rôzne, musím povedať, že je to žiaľ na individuálnej úrovni, lebo ja naozaj verím tomu, že 

legislatívu nemáme až takú zlú, len ťažko sa hľadajú ľudia, ktorí ju naozaj uplatňujú.“ (MN14, 

2015) 

 

„V prípade, keď sme mali pocit, že tá polícia nekoná ako má, tak sme intervenovali my, aj 

počas zásahu polície alebo sme vyslovene na žiadosť ženy požiadali políciu, aby tam išla 

a teda ten prístup polície bol teda veľmi rôzny.“ (AB1, 2015) 

 

Skúsenosť poslednej odborníčky z tejto state (AB1, 2015) dopĺňame ďalším  názorom, 

v ktorom odborníčka naopak poukazuje na prípad, kedy polícia konala v súlade so 

zákonom, dokonca v porovnaní s predchádzajúcimi zásahmi polície sa tu vyťažilo naopak 

maximum a pomoc tak bola efektívna: 

 

„... pamätám si špeciálne  na jednu policajtku niekde v Martine alebo kde, ale ona je v tom 

ako známa, mi sama povedala, že ona sa s nimi nebabre s tými násilníkmi, že akože 

okamžite do väzby, veľmi rázna bola. A to boli tak príjemné a opakované telefonáty, že ona 
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vedela, že zákon jej to umožňuje a ona to proste dôsledne robila podľa zákona.“ (AB1, 2015) 

a tiež: „V Bratislave je taká veľmi dobrá policajtka pri Dvoch Levoch, ktorá je veľmi dobre 

v tej téme usadená a ona aj keď vyšetrovala tie ženy, tak som mala potom od tých žien takú 

spätnú väzbu, že sa to dialo takým citlivým spôsobom a tak by to malo vyzerať. A ja si 

dokonca myslím, že by mali byť výhradne ženy vyšetrovateľky v prípadoch násilia a čo sa 

týka sexuálneho násilia, tak tam nie je o čom.“ (AB1, 2015) 

 

O citlivom prístupe polície hovoria aj nasledovné skúsenosti odborníčok, kde si polícia 

sama aktívne dodatočne overuje situáciu alebo je zdôraznený „ľudský“ prístup. 

„...dokonca mi policajt aj volal a hovoril, že veľmi by chcel tej pani pomôcť, pretože sú tam 

ako na klavír chodia k ním, že naozaj je ten manžel k ním agresívny a chcel jej pomôcť.“ 

(CD3, 2015) 

 

„Jedna z nich je policajtka, ktorá zároveň robí v jednom zo zariadení, do ktorých posielame 

ženy, právničku. A naozaj je veľmi scitlivená.“ (KL12, 2015) 

 

„... bez tých úradných papierov by sme to ani my nevedeli nejako obhájiť a to že polícia 

v podstate zabránila tomu, aby otec zobral tie deti akože videli a boli natoľko ľudskí, že videli, 

že tie deti s ním nechcú ísť, ale úradne sme to ešte nemali nejako potvrdené...“ (CH9, 2015) 

 

S podobnými dvomi skúsenosťami sa stretli tiež dve z opýtaných odborníčok, ale tentoraz 

v spojení s pracovníčkami na Úrade práce, ktoré opisujú ako „svedomité a ochotné“ vo svojej 

práci, no opäť je to len na individuálnej úrovni. 

 

„Ale ako je to individuálne. Niektoré tie pracovníčky sú fakt svedomité a snažia sa, zaujímajú 

sa. Aj cez víkend proste prídu skontrolovať toho človeka koho sem umiestnili, že ako to ide, 

čo. Proste informujú nás...“ (GH7, 2015) 

 

„... máme konkrétne kontakty na dve panie, ktoré naozaj chcú, majú záujem riešiť tieto 

prípady, nie je im to vôbec ľahostajné, tak naozaj veľmi ochotne prekonzultujú zakaždým, 

keď máme my nejakú otázku alebo nejaký prípad nový, tak ochotne to s nami prekonzultujú 

a poradia nám, čo by sa dalo v tejto veci ešte spraviť.“ (KL12, 2015) 

 

Východisko vidia dve z opýtaných odborníčok v Istanbulskom dohovore, ktorý ak sa 

prevedie do praxe by podľa nich mohol znamenať veľkú zmenu v legislatíve, čo sa 

týka násilia páchanom na ženách. 

 

Ponúkame nasledovné prepisy: 

 

„... keby sa prijal, respektíve ratifikoval Istanbulský dohovor, ktorý je tam vlastne. Stačí asi 

podľa toho zoštylizovať ten nový zákon a už by sa urobil veľký krok dopredu, hej?“ (CD3, 

2015) 

 

„Naozaj sa nám ukazuje, je to už taká nevyhnutnosť, aby sa i možnože predstavitelia vlády 

podpísali za túto vec, aby som sa vyjadrila naozaj... aby oni ukázali, že toto je služba, ktorá 

je veľmi potrebná, Istanbulský dohovor je veľmi veľmi potrebné, aby bol ratifikovaný, už 

konečne.“ (KL12, 2015) 
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„... a keď sa Istanbulský dohovor akoby dôsledne odrazí vo všetkých zákonoch, ktorých sa 

týka, tak že to nebude vecou zmeny nejakej legislatívy ale že to bude zmenou  atmosféry 

v spoločnosti, zmenou vzdelávania všetkých tých ľudí a potom možno aj zmenou 

špecializovaných služieb, ktoré by dostávali, alebo v tom, ako vlastne my  všetci budeme 

dôsledne dohliadať na to, aby neboli diskriminované a že každý prípad porušenia práv 

Rómskych žien sa bude veľmi dôsledne riešiť, sankcionovať, osobné postihy...“ (AB1, 2015) 

 

Posledný citát odborníčky odzrkadľuje široké spektrum pomoci, ktoré by fungovalo na báze 

multiinštitucionálnej spolupráce, ktorá by bola zakotvená v zákonoch a dôsledným 

dodržiavaním by sa odzrkadlila v praxi a teda v živote žien bez ohľadu na to, či ide o Rómku 

alebo nie, pretože v konečnom dôsledku by existencia takéhoto zákona ani neumožňovala 

diskriminovať či deliť ženy na dve alebo viacej skupín. Zároveň takýto názor zahŕňa 

scitlivenie spoločnosti a prerod myslenia v probléme násilia páchanom na ženách. 

 

O zahraničnom modely súdov hovorí jeden názor expertky ako o vzore pre Slovenskú 

justíciu, ktorý funguje na kombinácii občianskeho a trestného práva, ktoré sa dopĺňajú 

a sú tak efektívnejšie pri samotných súdnych procesoch. Tiež navrhuje, aby sa naša justícia 

otvorila zahraničiu. 

 

„... keby sa naša justícia trošku otvorila skúsenostiam zvonku a pozrela sa napríklad na 

Britský model súdov, ktoré konajú veľmi rýchlo, promptne a je tam vlastne kombinácia 

občiansko-právneho a trestného konania, kde sa zohľadňuje to, že ak je podané trestné 

oznámenie, zohľadňuje sa to aj pri civilnom spore a zas aj naopak. Takže toto by veľmi 

pomohlo, takýto podobný model funguje aj v Španielsku, Nórsku a čo sa mi veľmi páči, že 

tam je možné vypočuť oddelene obe strany, že sa nemusia na tom súde stretnúť...“ (MN14, 

2015) 

 

Avšak každá z opýtaných odborníčok hovorila aj o dobrej spolupráci buď s mimovládnymi 

organizáciami alebo s políciou, či Úradmi práce a inými inštitúciami, ale ako už bolo 

spomenuté vyššie, spolupráca je na báze dobrovoľnosti, prípadne osobných známostí 

alebo spolupráca zo strany štátnych inštitúcií vychádza z princípu nutnosti, t.j. že Úrady 

s nimi spolupracovať „musia“. 

 

„My máme deklarovanú dobrú spoluprácu. Ja som kedysi robila na Referáte poradensko-

psychologických služieb, takže možnože aj vďaka tomu, že ak niečo potrebujem, oni sú 

veľmi ochotní a vychádzajú nám v ústrety. Ale je pravdou, že zase napriek tomu, že 

predpokladám, že majú informácie o tom, kde a to násilie deje, tak nie sú veľmi tí iniciátori.“ 

(CD3, 2015) 

 

„ A to, že neviem prečo zatajili takúto dôležitú informáciu, aký to má cieľ. Ale veď ten úrad, 

ten odbor kurately predsa tú rodinu musí riešiť v tomto sociálnom systéme. Proste prečo nás 

nedokážu brať za partnerov?! (vynechané) ... či by naozaj nestálo za zváženie, prečo by tá 

spolupráca s tými úradmi nemala byť obojstranná, nielen keď oni potrebujú, vtedy nás vedia 

nájsť, vedia naše kontakty, vedia okamžite toho klienta navigovať, ešte aj cestu mu povedia. 

Veď všetci robíme v tom istom...“ (JK11, 2015) 

 

„Žeby sme tam mali konkrétne nejakú osobu, s ktorou sa tak nejako dlhodobo 

spolupracovalo, tak to nemôžeme povedať. V podstate spolupracovať musíme. Teda keď sa 
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niečo deje, tak tú ochranu by mala zabezpečiť polícia. Ale nemáme to tak, že by sme to 

mohli nazvať, že je to multiinštitucionálna spolupráca.“ (DE4, 2015) 

 

„... viac s tými Úradmi, tam sú pre nás ťažiskové veci, že prosto potrebujem vybavovať 

s nimi. Ale samozrejme s inými zariadeniami, keď akože oni potrebujú od nás umiestnenie 

alebo my od nich, tak na základe tohto.“ (CH9, 2015) 

 

„Spolupracovali sme s advokátskou kanceláriou, kde ten advokát sa venoval občianskemu 

a trestnému právu v súvislosti s násilím páchanom na ženách.“ (AB1, 2015) 

 

„Áno, máme niekoľko zariadení, s ktorými sa aj nám komunikuje veľmi dobre, že sú, že nám 

vyjdú v ústrety, že nám dvihnú telefón aj v sobotu, kedy nie sú v práci. Tá spolupráca je 

naozaj na veľmi dobre úrovni. Tam aj častokrát posielame ženy, keď potrebujú poradenstvo 

alebo ubytovanie a potom od žien vieme, ako tá organizácia alebo zariadenie naozaj funguje 

a tie skúsenosti sú vo väčšine veľmi fajn, veľmi dobre.“ (KL12, 2015) 

 

„Celkom dobrú skúsenosť do značnej miery máme s políciou v prešovskom kraji. 

Vychádzame celkom dobre, máme tu totiž jednu osvietenú vyšetrovateľku, ale to je zas 

individuálne o osobnosti.“ (MN14, 2015) 

 

„V podstate nás ako zariadenie poznajú, či už mestská polícia, či štátna. Čiže väčšinou nie je 

problém. A naozaj keď sa vyskytne takáto situácia, tak ako, fakt do pár minút sú tu a proste 

rieši sa to.“ (GH7, 2015) 

 

Zhrnutie 

 

Téma násilia páchanom na ženách je špecifická aj tým, že si priamo vyžaduje spoluprácu 

všetkých zložiek štátu – štátnych aj neštátnych, ktoré sa budú navzájom dopĺňať a vytvoria 

tak multiinštitucionálnu spoluprácu, ktorá by bola ukotvená v zákonoch. 

Spolupráca však na základe mnohých skúseností odborníkov a odborníčok zlyháva – buď na 

báze jedného konkrétneho človeka alebo na báze celej inštitúcie. Samotní odborníci 

a odborníčky sa vyjadrili, že nie sú ochotní spolupracovať s niekým, kto nie je minimálne 

scitlivený na tému násilia – snažia sa tak vyhnúť prípadnej ďalšej viktimizácii ženy. Ich 

spolupráca s Úradmi, či políciou, žiaľ zatiaľ vychádza iba z dôvodu nutnosti spoločne riešiť 

situáciu ženy, aj tu však častokrát zdôrazňujú, že ide skôr o osobné známosti alebo 

o náhodu a šťastie, s kým žena na príslušných inštitúciách príde do kontaktu a kto jej tak 

pomôže, resp. nepomôže vyriešiť situáciu. Nedá sa teda hovoriť o multiinštitucionálnej 

spolupráci, ktorá by sa týkala každého jedného v štáte. 

Odborníčky sa vo svojej dlhoročnej praxi stretli s mnohými neodbornými zásahmi polície, 

súdov alebo Úradmi, pričom išlo najčastejšie o vedomé zbavovanie sa vlastnej 

zodpovednosti voči riešeniu násilia, ktoré bolo zjavne páchané na žene, alebo išlo 

o podávanie nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Zodpovednosť za vlastné (ne)konanie 

tak bola priamo delegovaná na niekoho iného, čo môže ženu vystavovať ďalšej nepríjemnej 

skúsenosti v hľadaní pomoci a podpory, pričom ju to môže napokon aj odradiť od chcenia 

riešiť jej situáciu násilia, nakoľko sa nedokáže dovolať efektívnej pomoci.  

Tiež hovoria o čiastočnom zlepšení intervencie polície a Úradov v prípade, že boli nimi 

(odborníčkami, príp. ich organizáciou) dozorovaní a kontrolovaní. 
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Systémové chyby videli odborníci a odborníčky priamo v súdnom systéme na Slovensku, 

ktorý porovnali so zahraničím, kde je kombinácia trestného a občianskeho justičného 

systému, ktorý umožňuje v rôznych situáciách vhodne kombinovať pomoc pre ženu 

zažívajúcu násilie. 

Podľa odborníkov a odborníčok sú na Slovensku zákony postavené v prospech násilníka, 

takže umožňujú násilníkovi pokračovať v násilí (nepriamo) cez súdny systém, t.j. 

neprispievanie do domácnosti žiadnymi financiami, kým súd nerozhodne vo veci platenia 

výživného na dieťa, ktoré bolo zverené matke, avšak čakacie lehoty sú pridlhé pre ženu, 

ktorá sa často ocitá bez domova a bez akéhokoľvek finančného balíčka. V tejto súvislosti sa 

tiež naskytuje problém platenia výživného na dieťa, kedy ak otec neplatí výživné pravidelne, 

matka až po troch mesiacoch môže podať sťažnosť na súd a aj to iba v prípade, že otec 

nezaplatí v posledný kalendárny deň tretieho dlžného mesiaca minimálnu čiastku (t.j. ani nie 

celú sumu výživného) na jej účet, pretože pokiaľ tak urobí, právo matky na sťažnosť sa 

znovu posúva o tri mesiace, čo sa môže považovať za nástroj ekonomického násilia. Taktiež 

striedavá starostlivosť o dieťa bola opísaná ako ďalší nástroj násilia, kedy otec až do 

rozhodnutia súdu o samotné dieťa nejavil žiadny záujem, avšak takéto rozhodnutie bez 

ohľadu na predošlé zanedbávanie starostlivosti o dieťa ponúka násilníkovi možnosť využiť 

tento inštitút na ďalšie psychické trápenie matky aj samotného dieťaťa. V tomto kontexte tiež 

zazneli práva dieťaťa, ktoré sú nadradené rodičovským právam, avšak v praxi je to práve 

naopak a bez ohľadu na právo a túžbu dieťaťa môže tak byť dieťa zverené násilníkovi alebo 

ho v striedavej starostlivosti využívať na pokračujúce násilie voči matke. 

V prípadne trestného práva a opakovaných podávaní a sťahovaní trestných oznámení na 

násilníka sú podľa odborníkov a odborníčok takisto medzery. Ženy sa obávajú podať trestné 

oznámenie, pretože nie je doriešená otázka, čo s násilníkom po výkone trestu, keď bude 

opätovne pustený na slobodu? Podľa ich skúseností sa násilník vracia späť ku žene a násilie 

tak pokračuje, mnohokrát v oveľa závažnejšej forme ako násilníkova pomsta voči žene, ktorá 

si „dovolila“ ho udať za týranie. Rovnako, ak žena aj podá trestné oznámenie za týranie 

blízkej a zverenej osoby, polícia ho mnohokrát vyhodnotí ako priestupok, ktorý je 

sankcionovaný pokutou, čo v konečnom dôsledku siaha aj na financie ženy. 

Taktiež inštitút vykázania polícia len veľmi málo uplatňuje, pričom aj samotná doba 

vykázania na 48 hodín je podľa odborníčok príliš krátka na to, aby postačovala žene na 

prípravu pre riadne právne kroky. Napokon je v dôsledku násilia nútená odísť zo spoločného 

obydlia žena a deti, teda obete násilia. Po nahlásení trestného činu na políciu častokrát nie 

je dôsledne prešetrená nahlásená udalosť, podľa odborníčok by sa mal takisto detailnejšie 

vymedziť pojem ako „dôvodná obava pre spáchanie trestného činu“, ktorým polícia 

argumentuje či už pri možnosti podania trestného oznámenia alebo možnosti vstupu do bytu. 

Východiskom by mohol byť Istanbulský dohovor, ktorý by sa mal podľa odborníkov 

a odborníčok na Slovensku ratifikovať a preniesť do každého zákona, ktorého sa týka, čo by 

mohlo viesť v spoločnosti ku zmene na nazeranie problému násilia a aj v jeho riešení. 

5.7 Špecifiká života rómskych žien v marginalizovaných komunitách 

 

  „Rómky to majú o desaťkrát ťažšie, pretože sú Rómky.“  

(CD3, 2015) 

 

Podľa štyroch odborníčok je násilie na rómskych ženách viacej tolerované v porovnaní 

s majoritnou spoločnosťou, pričom takáto akceptácia často aj fyzického násilia vychádza 

z tzv. „mýtov“, o ktorých sa spomínané expertky vyjadrili  ako o dezinformácii, ktorá 
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pretrváva v spoločnosti a nevychádza zo skutočnej reality. Mýty pritom „zľahčujú“ situáciu 

Rómok, ako sa vyjadrila jedna z odborníčok (CD3, 2015), vytvárajú dojem „normálnosti“ 

aj v takých situáciách násilia, ktoré by sa v majoritnej spoločnosti považovalo za naozaj 

skutočné násilie a riešilo by sa teda oveľa „intenzívnejšie“, na čo poukazuje ďalšia 

z opýtaných (CH9, 2015). 

Tu dokladáme citácie participantiek, ktoré približujú problém mýtov v spoločnosti: 

 

„… viem si predstaviť, že veľa ľuďom ako prvé naskočia nejaké mýty, že bohvie, čo tam 

spravila a či ona nežije v nejakom svete, že má pocit, že keď ju muž nezbije, že ju neľúbi, 

myslím si, že veľkej časti okamžite naskakujú nejaké mýty.“ (AB1, 2015) 

 

„… tie rómske ženy sa vnímajú viac tak proste, že ony sú na to zvyknuté, že jednoducho 

u nich to je normálne, že sa pobijú, že dostanú jednu-dve facky. Hej, že proste je to v rámci 

etnika, že nič sa nedeje, to je u nich normálne.“ (GH7, 2015) 

 

„Dosť zvyknú pri rómskych klientkach problematiku násilia podceňovať a mierne znevažovať 

a tvária sa, že všetko je to normálne, že veď oni sa medzi sebou bijú bežne, tak vlastne čo 

také hrozné sa deje.“ (MN14, 2015) 

 

„Tak celkovo v ľuďoch rezonuje viacej takých rôznych stereotypov, nielen čo sa týka násilia 

na Rómskych ženách, ale celkovo celej komunity Rómov a tie stereotypy sú rôzne. Naozaj 

niektorí možnože to pripisujú tomu, že to je až také talianske manželstvo, že sú to naozaj iba 

manželské hádky, nezhody, pretože Rómski ľudia sú akože takí temperamentnejší 

a možnože to pripisujú i tej povahe, ale nie je to tak naozaj. Tie stereotypy v ľuďoch sú 

naozaj také veľmi silné a teda nielen teda u polície alebo na sociálke sa s tým stretávame, 

ale celkovo u bežných ľuďoch.“ (KL12, 2015) 

 

„… spočíva v tom, že aj na tých Úradoch možno tak k nim inak pristupujú s tým, že proste 

každý to berie tak, že „aaa, že Rómka, keď dostane pár za úch...“ hej? Alebo niečo také 

funguje, že to je súčasťou tej kultúry, hej? Že to tak berú tak s rezervou, kebyže príde 

hocijaká iná žena, tak sa to rieši možno intenzívnejšie.“ (CH9, 2015) 

 

„.. tie mýty, ktoré boli zmapované aj v iných krajinách, to znamená, že tá žena si to asi 

zaslúži a to, že ako keď ženu neudrieš... teda, keď ženu udrieš, akoby si roľu pohnojil, čiže 

tie také, akože to je normálne, ako keby dáva právo tomu mužovi umravňovať a disciplinovať 

ženu aj fyzickým a iným, psychickým násilím.“ (CD3, 2015) 

 

Jedna z odborníčok ďalej ponúka možné vysvetlenie, prečo mýty stále pretrvávajú, aj keď 

nevychádzajú zo žiadnych relevantných faktov. Podľa nej si spoločnosť svoju neutralitu 

alebo nečinnosť voči násiliu, ktorého sú buď priamymi alebo nepriamymi svedkami, 

„ospravedlňuje“ práve mýtmi, čo znižuje prah citlivosti voči násiliu, pričom sa odvoláva na 

„kultúru“ rómskych žien, kde by teda prejav akéhokoľvek násilia mohol byť považovaný za 

normálny. 

 

„… ako keby niekto, kto nekonal, tak ako mal, tak si to tým ospravedlňoval, aj sa pridávali tie 

mýty. Ale ako keby dávali, že to sa tam takto normálne deje a že to je súčasťou tej kultúry 

a tej komunity a že keď by to mali riešiť, tak neriešia nič iné, len to a podobne.“ (AB1, 2015) 
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Oblasť kultúry  a života Rómov sme identifikovali v desiatich prípadoch, kedy odborníčky 

a v jednotlivých názoroch poukazujú na rôzne zvyky a pravidlá, ktoré sa dedia generačne – 

zo starého otca na otca a z otca na syna. Takéto pravidlá môžu tolerovať násilie páchané na 

rómskych ženách, prostredie, v ktorom ženy vyrastajú ich teda smeruje k „poslušnosti“, 

pričom tlak komunity je v tomto prípade veľký. Na druhej strane sa odborníčky zaoberali aj 

otázkou, nakoľko je vnútorne súhlasná s takýmto životom samotná žena, aké má informácie 

o násilí, o jeho prejavoch, aká je jej osobná hranica tolerancie násilia (resp. čo ona sama za 

násilie pokladá a ako si to pred sebou zdôvodní?) a taktiež je otázna prípadná dostupná 

pomoc. 

 

„... ja si myslím, že aj tá kultúra je taká, že majú svoje zvyky, a nejako to násilie, facka, 

podriadenosť a poslušnosť ženy je taká im bližšia a keď je na nich páchané násilie, 

ony to ani nevedia rozlíšiť. Nemusia vedieť, že je to násilie, môžu to brať ako nejakú formu 

samozrejmosti. To ale nehovorím, že im to je príjemné. Možno nemajú také vedomosti, že 

na koho sa obrátiť.“ (DE4, 2015) 

 

„Ak sa nájde tyran v komunite, prečo mu ostatní muži nedohovoria, aby to nerobil? Lebo sa 

ho boja, je to gauner a ešte keď je úžerník tak sa ho boja.“ (LM13, 2015) 

 

„Tých dôvodov môže byť veľmi veľa, môže to byť aj to, že násilie v Rómskej rodine je 

brané trošku inak, ako násilie v tej majorite, že tam tá hranica nejakého akceptovania 

je trošku posunutá. Ťažko povedať, ale môže to byť jeden z dôvodov.“ (KL12, 2015) 

 

„No viete to je ťažko aj s tými ženami, čo sem prídu je vôbec ťažká komunikácia, „môj oco bil 

moju mamu, čo je na tom divné?“  Oni to takto berú. Oni prichádzajú z takého prostredia, že 

ako viete tu to už vyrastajú také generácie proste, ktoré žijú v takom prostredí a pre 

nich to neznamená niečo zlé, že muž ženu zmlátil, „však moju mamu oco bíjaval bežne 

a nikto to neriešil“. (HH8, 2015) 

 

„... stretli sme sa s jedným takým názorom, že „on ma má tak rád“. Že je to prejav lásky. 

Darmo sme im vysvetľovali, že oni ich nemajú radi. Proste pokiaľ to nepresiahlo tú 

hranicu únosnosti z ich strany, tak až potom nás oslovili, ale dovtedy to bolo podľa nich úplne 

normálne.“ (EF5, 2015) 

 

„Ak vyrastajú v prostredí, kde otec udrel mamu pravidelne, pre to dieťa, pre to dievča 

je to prirodzené a zdá sa jej to zvláštne, že by ju jej manžel nebil. Hej, to všetko ide ruka 

v ruke. (vynechané). Ono to podľa mňa súvisí aj s tým, že tie ... od toho postavenia tej ženy 

v rómskej osade, lebo jednoducho oni od prvého dňa, kedy začnú chodiť s chlapom alebo 

kedy si ho vezmú, sú brané ako majetok toho manžela. Čiže žena nemá právo sa zobrať 

a odísť od muža...“ (IJ10, 2015) 

 

„Ja som sa s tým nestretla, že by ona prezentovala tie typické, akože ja neviem, žeby to bolo 

nejak inak u týchto žien ako u ne-Rómiek. Ja si nespomínam na to, že by to bolo... vždy 

som videla citlivú zničenú zdeptanú ženu, ktorá rovnako cíti ako ne-Rómka.“ (CD3, 

2015) 

 

„... ja by som povedala, že je tam veľký tlak tej komunity, ktorá tlačí na nich, že je to 

akože súčasťou života tej ženy. Čiže, ani ona nevie, že je to niečo... nie, že nenormálne, 
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ale že to je niečo, čo by mohla riešiť a nedostanú sa k nej informácie, že tu možno existuje 

nejaká organizácia...“ (AB1, 2015) 

 

„A ono je pravda, že z môjho odborného odhadu ku nám rómske ženy chodia omnoho 

neskôr ako ženy nerómske. Dlhšie sú schopné, alebo omnoho dlhšie dokážu znášať to 

násilie, možno je to tými kultúrnymi vzorcami, neviem. A možno je aj to prostredie voči 

tomu tolerantnejšie.“ (MN14, 2015), tiež: „...že žena bez muža je v rámci rómskej 

komunity ešte stále považovaná za menejcennú a oni aj keď je ten muž akýkoľvek, tak 

majú vyšší kredit, ako by mali, keby boli slobodné.“ (MN14, 2015) 

 

„Neviem čím to je, či je to kultúrou tých žien, či nevedomosťou tých žien, možno, že sú 

tam iné nejaké faktory, ktoré ich možno nejakým spôsobom zneschopňujú, že neprídu  na 

to poradenstvo aj proste je problém, nejakým spôsobom to podchytiť, ale viem, že to týranie 

tam je, ja by som si dovolila tvrdiť, že ešte vo väčšom merítku než u majoritnej spoločnosti, 

ale rómske ženy s tým nejako „na bubon nejdú“. (FG6, 2015) 

 

Posledný názor odborníčky načrtáva ďalší problém – ak rómska žena zažíva násilia a aj 

sama si ho identifikuje a pomenuje, prečo nevyhľadáva pomoc? Odpoveď na túto otázku 

sme už načrtli (tlak komunity, finančná závislosť...), nižšie ponúkame jej hlbšiu analýzu. 

 

Zhrnutie 

 

Rómska komunita, ak je segregovaná a izolovaná od ostatných častí mesta, resp. obce, 

môže mať svoje vlastné pravidlá a zvyky, podľa ktorých funguje. Odborníci a odborníčky sa 

zhodli v tom, že život a kultúra Rómov a Rómok je iná v porovnaní s majoritou, pričom sa 

odvolávali na postavenie rómskej ženy v komunite, ktoré je nižšie ako muža. Ženy tam musia 

muža poslúchať, svoje vzory správania preberajú generačne od matky a otca, kde videli ako 

sa uplatňoval stereotypný rodový princíp, pričom žena si nemusí uvedomovať, že existuje aj 

niečo iné ako to, čo práve zažíva. S tým súvisí aj jej vnímanie násilia, resp. jej hranica 

tolerancie na násilie – žena nemusí sama na sebe identifikovať násilie, ak ju fyzicky alebo 

verbálne napadne partner, no na druhej strane môže pociťovať, že to, čo sa jej deje, nie je 

v poriadku. S tým súvisí aj izolácia komunity a nízka dostupnosť informácií o násilí, teda 

nevedomosť o násilí a jeho prejavoch, príp. riešenia násilia. Ak žena vie, že to, čo sa jej deje, 

nie je v poriadku a chce riešiť svoju situáciu, nemusí sa dovolať pomoci práve z dôvodu 

izolácie komunity a teda zotrváva vo vzťahu a v komunite naďalej. 

Odsúvanie riešenia situácie násilia v rómskych komunitách je časté v majoritnej spoločnosti, 

kedy sa podľa odborníčok a odborníkov práve väčšinová spoločnosť pozerá na tento 

problém ako na niečo, čo je v rámci rómskej komunity normálne, čo je pre nich typické 

a bežné. Takéto mýty a stereotypy o kultúre a živote rómskej komunity vedú k zľahčovaniu 

násilia, ktorého sa muž môže dopúšťať na žene. Majoritná spoločnosť si tak ospravedlňuje 

svoju nečinnosť práve odvolávaním sa na kultúru a zvyky rómskej komunity, do ktorej 

nemôžu, resp. nechcú zasahovať. 
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5.8 Limity a bariéry rómskych žien pri vyhľadávaní pomoci a podpory 

 

„... a uvedomujeme si, že proste ženy, ktoré sú v situácii mnohonásobnej diskriminácii, je pre nich 

oveľa ťažšie im  poskytnúť a dať pomoc. Potrebujú iné veci reálne. 

Treba nájsť cestu k tomu, ako to uchopiť.“  

(BC2, 2015) 

 

Jedna z odborníčok hovorí o tzv. „limitovanom priestore“, ktorým rómska žena disponuje 

a iba v rámci neho sa vie brániť pred násilím, no vždy s určitým obmedzením, čo môže pre 

ňu znamenať sťaženie ponúknutej štandardnej pomoci od iných inštitúcií, pričom v tomto 

prípade by sa možno vyžadoval celkom iný postup. 

 

„... sme sa s touto pani bavili o tom, ako vie odísť a ako sa vie brániť. A to bolo strašne 

ťažké, lebo ona žije vo veľmi limitovanom priestore. Čiže toto je asi jedna z takých 

špecifických vecí, tu sa proste na to potrebujeme dívať inak.“ (BC2, 2015) 

 

Odpoveďou na otázku, prečo rómska žena nevyhľadáva pomoc, by teda mohol byť už 

spomínaný limitovaný priestor, ktorý si však môžeme rozdeliť na množstvo ďalších aspektov, 

ktoré k nemu patria a ktoré približujú kontext násilia páchanom na rómskych ženách: 

dostupnosť informácií o násilí aj do odľahlejších komunít; (ne)dôvera voči inštitúciám; 

komunitný tlak; tlak partnera; jazyková bariéra; nedostatok finančných prostriedkov. 

Komunita má podľa odborníčok veľký vplyv na rozhodovanie ženy a na jej vnímanie 

samotného násilia. Tlak rodiny, silné vzťahové väzby môžu nielen ženu paralyzovať v riešení 

násilia, ale ak sa aj žena rozhodne odísť, neznamená to ´iba´ odchod od partnera, ale 

mnohokrát aj odchod z celej komunity, čo by sa dalo pokladať za určitú vyžiadanú (avšak 

nutnú) daň, ktorú musí žena zaplatiť. V konečnom dôsledku môže nastať aj taká situácia, že 

ak tlak komunity na ženu aj po odchode neprestáva, tá sa opätovne vracia do násilného 

vzťahu, čo sa môže aj cyklicky niekoľkokrát zopakovať. 

 

„...medzi tými Rómskymi ženami, aspoň mám taký pocit, že jednoducho, fakt tie Rómske 

ženy to tak... možno aj kvôli deťom alebo kvôli čomu si to viac tak tolerujú...“ (CH9, 2015) 

 

„A ono je pravda, že z môjho odborného odhadu ku nám rómske ženy chodia omnoho 

neskôr ako ženy nerómske. Dlhšie sú schopné, alebo omnoho dlhšie dokážu znášať to 

násilie, možno je to tými kultúrnymi vzorcami, neviem. A možno je aj to prostredie voči tomu 

tolerantnejšie.“ (MN14, 2015) 

 

„Oni majú akože dosť také väzby na seba. Aj trebárs keď ten partner im ubližuje, napriek 

tomu potom... chvíľu dobre, chvíľu zle. Aj tú jednu, čo sme tu mali s tými troma deťmi, tak 

ona bola taká, že on ju aj bil, ale ona od nás po troch dňoch aj odišla. Ani týždeň sa tu 

nezdržala. On sa zjavil, jej vyznal lásku za bránou...“ (HH8, 2015) 

 

„... ona je viazaná na deti, komunitu, je u nej problém, aby  to povedala, aby nabrala odvahu 

s tým ísť von...“ (LM13, 2015) 

 

„... veľký podiel má na tom rodina, jej brat, jej otec, proste niekto kto ju donúti, že sa musí 

vrátiť. Svokrovci, svokor, čo som ja mala takú skúsenosť, že  sa vrátili, tak kvôli rodine. Nie 
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kvôli manželovi, ale to, že tá rodina vyvíja ten tlak taký sociálny na tú ženu. A nakoniec ona 

sa tam vráti a trpí tam naďalej.“ (FG6) 

 

„Ten pohľad, moja žena je manželka môjho otca, bratranca, sesternici a pod., to nie aby spali 

s ňou, ale takto to oni berú. To znamená, ak by som mal nejaký problém s mojou ženou, to 

znamená, že ktokoľvek z mojej rodiny, môže prísť intervenovať, a potom je tlak na tú ženu.“ 

(LM13, 2015) 

 

O tom, že sa žena môže vrátiť späť k násilníkovi, svedčia ďalšie z nasledovných transkriptov: 

 

„... je možné, že pokiaľ v takej krízovej situácii sa aj rozhodne taká Rómka, aby odišla preč 

z tej rodiny, tak veľakrát to potom berie späť a vracia sa k tomu mužovi. Je to pre nich oveľa 

– oveľa komplikovanejšie. A domôcť sa pomoci a nejakých primeraných podmienok je oveľa 

ťažšie ako u nejakých väčšinových žien.“  (CD3, 2015) 

 

„Presne, aj čo máme klientky v lokalitách, tak namiesto toho, aby to riešili takouto cestou, tak 

riešia to, že odídu na dva na tri dni k mame alebo k tete alebo k bratovi a po dvoch troch 

dňoch sa vrátia, takže...“ (IJ10, 2015) 

 

„... len ohlásil sa bývalý partner a ovplyvnil ju natoľko, že nechala prácu, zobrala dieťa 

a odišla za ním. Dokonca aj na ulicu. A toto s tým partnerom sa skutočne dosť často 

vyskytuje. Aj keď v tomto sektore robím už dlho a je to časté, stále tomu nemôžem 

porozumieť niekedy...“ (JK11) 

 

„... ukazuje sa aj nám v štatisticky významnej miere, že sa rozhodnú svoje návrhy podané na 

súd stiahnuť. Takže už sa stalo, že sme dva, tri krát podávali návrh na rozvod a klientka sa 

potom vrátila k zneužívateľovi.“ (MN14, 2015) 

 

„... žena odišla od partnera, prišla k nám, ubytovala sa tu, akože fungovala absolútne bez 

problémovo, proste decká veľmi zlaté boli, bolo vidno, že sa im venuje, ako aj študijné 

výsledky boli fajn. A jednoducho ten partner prišiel a jednoducho odišla, že na víkend aj 

s deťmi a po pár dňoch prišla, že teda odchádza, že sa vracia späť, takže prišla s tým, že ju 

bil, že bol teda násilní voči nej a všetko a jednoducho o pár dní proste odišla a nevyzeralo to 

tak, že proste by to bolo nasilu alebo že by to bolo z donútenia.“ (CH9, 2015) 

 

Názory odborníčok nám teda hovoria o opakovanom (často nedobrovoľnom) návrate rómskej 

ženy do násilného vzťahu, pod vplyvom (a nátlakom) partnera, resp. tlaku jej komunity. 

 

Jedna z odborníčok zase hovorí o väzbách ženy na jej komunitu, pričom práve tieto silné 

väzby jej samej nedovoľujú opustiť svoju rodinu, tým pádom sa aj problém násilia 

snaží riešiť v rámci jej domova. Mohol by to byť jeden z dôvodov, prečo Rómky 

nevyhľadávajú pomoc, ďalším dôvodom je aj prípadná diskriminácia. 

 

„Ak je to klientka, ktorá má kde bývať, lebo tie rómske klientky mnohokrát bývajú u svojich 

príbuzných, tým, že tam funguje tá komunita, ony už často ani nemajú záujem o ubytovanie 

a pravdupovediac ja sa tomu ani veľmi nečudujem. (vynechané) A myslím si, že aj celkom 

oprávnene, pretože my nie sme pripravení na to, aby sme ich prijímali. Naše rómske klientky 
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sa často krát stretávajú s diskrimináciou v rôznych podobách a tým pádom sa snažia aj ten 

problém riešiť tak, aby neopustili komunitu.“ (MN14, 2015) 

 

Tlak rodiny a izolácia v rámci komunity môže byť tiež o to väčšia, o čo väčšia je miera 

segregácie a izolácie lokality, v ktorej žije. V dôsledku toho môže byť dostupnosť 

informácií o násilí a pomoci ženám veľmi nízka. 

 

„Ďalšia vec je, že pokiaľ žijú v segregovaných komunitách, je to izolácia v kontexte násilia, 

ďalej izolácia v kontexte komunít ...(vynechané)... ženy, ktoré žijú v rómskych 

segregovaných komunitách, osadách.“ (BC2, 2015) 

 

„Tieto klientky sú dosť segregované mimo mesta a keď tam nikto za nimi nepríde a nepovie 

im, že vy potrebujete takú pomoc, lebo ste bitá, tak oni neprídu. Keď sme mali aj nejakú pani, 

ktorá vyhľadala pomoc a bola taká aktívna, ale ak ony nemajú dostatok informácií, tak je to 

problém.“(EF5, 2015) 

 

Nedostatok informácií vnímajú štyri opýtané odborníčky ako jeden z možných príčin toho, 

prečo rómske ženy nevyhľadávajú pomoc a zostávajú v násilnom vzťahu. Jedna z nich 

hovorí o „osvete“, ktorá by tak možno dokázala preniknúť aj do odľahlejších rómskych 

komunít, pričom sa zatiaľ zdá byť ako jediným zdrojom informácií o násilí práve terénne 

sociálne pracovníčky a pracovníci. 

 

„... alebo možno naozaj nemajú dosť tých informácií, pretože keď vyslovene nechodí nejaký 

sociálny pracovník do terénu, tak v podstate nejako ako s nimi to nikto nerieši si myslím.“ 

(CH9, 2015) 

 

-„... sa nedeje tá osveta, ony vôbec nevedia , že tú možnosť majú, hej, že toto skôr vnímam, 

ako problém.“ (FG6, 2015) 

 

„... v podstate my máme internetovú stránku, koľko žien sa reálne k nej môže dostať? Ono je 

fajn kebyže tie informácie sú viac poruke si myslím.“ (GH7) 

 

„Tie ženy častokrát proste nemajú vôbec peniaze, nemajú prístup ku zdrojom, nemajú 

prístup k informáciám, že nejaký internet alebo dačo. Tam kým nejaká terénna pracovníčka 

nepríde, tak ona "nemá v päte", že niekde je niečo, čo by sa mohlo riešiť a že by vôbec mala 

šancu to riešiť.“ (AB1, 2015) 

 

Lektorovaním terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov by sa mohlo predísť 

viktimizácii žien a tiež zefektívneniu predávaných informácií o možnostiach riešenia 

násilného vzťahu, do ktorého môže žena spadnúť. Taktiež sú to prví ľudia, s ktorými sa 

rómske ženy dostávajú do osobného kontaktu v odľahlejších komunitách. 

 

„Preto aj v rámci tohto národného projektu, tohto vzdelávania, my sme si práve vybrali 

lektorovanie týchto terénnych sociálnych pracovníkov, lebo myslím že v prvom rade by oni 

mali mať informácie, že niečo také funguje. Lebo oni sú ti prví z majority, ktorí s nimi 

prichádzajú do kontaktu.“ (MN14, 2015) 
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Ďalšou „bariérou“ vo vyhľadávaní pomoci môže byť nielen fyzická dostupnosť (v našom 

konkrétnom prípade napr. terénnej sociálnej pracovníčky), ale aj (ne)zrozumiteľnosť 

podaných informácií a jazyková bariéra, t.j. jazyk, ktorým hovorí sociálny 

pracovník/pracovníčka nemusí byť vždy pre ženu s inou etnicitou dostatočne zrozumiteľný. 

 

„... tak akože jazyk, keď s nimi rozprávame, pracujeme s nimi, môže byť bariérou 

(vynechané)... informácie, ktoré dávame, ako ich vlastne dávame, keď proste nemusí tomu 

žena rozumieť (vynechané)... ak nerozumie a to je jedno z akých dôvodov, nedostane 

pomoc.“ (BC2, 2015) 

 

V tejto súvislostí  pripájame citát, kde je identifikovaný problém komunikácie medzi 

Rómkou a majoritou, čo vedie k tomu, že žena môžu úmyselne odmietnuť poskytnúť 

potrebnú pomoc. 

 

„A oni keď vidia Rómky, ktoré zažívajú násilie a prídu už k nám, tak sú to ženy, ktoré majú 

fakt problém s komunikáciou s vonkajším svetom a je to veľmi lákavé pre úradníkov 

a úradníčky, takéto ženy odbiť.“ (MN14, 2015) a tiež: „Takže tie skúsenosti na úradoch – 

nevedela by som to zhodnotiť všeobecne, je to individuálne. Čo si ale dovolím zhodnotiť je, 

že ten prístup k rómskym klientkam je drsnejší, ako k tým nerómskym.“ (MN14, 2015) 

 

Ďalším možným špecifikom, ktoré načrtli participantky, bola nedôvera a strach voči 

inštitúciám – či už štátnym alebo neštátnym a samozrejme zamestnancom, ktorí v nich 

pracujú. Podľa nich môžu mať Rómky veľký strach pred svetom, ktorý ich čaká za 

hranicami ich uzavretej komunity, ktorú dobre poznajú, čo je pre nich "relatívna istota" 

(LM13, 2015). Jedna z odborníčok vidí prekážku v hľadaní možnej pomoci práve v rasizme a 

diskriminácii, ktorá môže rómsku ženu, ktorá zažíva násilie natoľko zneistiť, že z násilného 

vzťahu neodíde. 

 

„.. ženy z osady proste, ja si myslím, že oni až tak príliš neveria tým inštitúciám alebo aspoň 

mám tú skúsenosť, pretože tiež sme mali už prijať jednu pani, už teda bolo všetko vybavené 

s tým, že teda už posledná dohoda s kurátorkou, mali prísť a jednoducho v poslednej chvíli si 

tak akože rozmyslela a zahlásila, že ona radšej pôjde k bratovi, hoci tam tie vzťahy neboli až 

také dobre, ale radšej si vybrala túto možnosť, akoby mala ísť do nejakého zariadenia, kde 

by bola nejakým spôsobom obmedzovaná...“ (CH9, 2015) 

 

„Týraná žena, bohužiaľ  mala jednu istotu, že má dom, má čo jesť, ako takú relatívnu istotu." 

(LM13, 2015) 

 

„... keď v rámci komunity zažívajú násilie, tak je to ťažké a vlastne kde majú ísť? Odísť do 

neznáma, do mesta, kde sú bieli ľudia (vynechané) aké je to asi miesto, že proste v krajine, 

kde je rasizmus, a v krajine, kde sa k Rómom a k Rómkam pristupuje tak, ako sa pristupuje, 

predstavujem si, že je tam obrovská miera nedôvery a neistoty, ktorá je veľmi veľkou 

prekážkou hľadania pomoci a nádeje.“ (BC2, 2015) 

 

„Možno aj ten strach bol tak silný, že nechcela odísť. Hej, ak ja teraz odídem, a tu som 

vyrástla, tu to poznám, teraz idem do veľkého neznáma. Ja neviem, čo ma čaká, kam idem 

a čo bude so mnou. Tak ja to vnímam z toho pohľadu, že skôr ako z nejakého strachu 
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a obáv zostane tam, kde jej je ubližované, ako má ísť niekde, kde nevie, čo bude možno 

o rok.“ (DE4, 2015) 

 

„Priamo v teréne sú také prípady, ale ženy veľmi málo o nich hovoria, predpokladáme že zo 

strachu, vytiahneme z nich informácie...“ (IJ10, 2015) 

 

„... nevedia komu môžu veriť a komu nie. Keď idú voľby tak sa im nasľubuje hory doly  a nič 

sa nesplní, potom príde nejaký podnikateľ, zase sa nič nesplní, potom príde ja neviem, 

nejaký starosta, ktorý nasľubuje a nikto nesplní nič.“ (FG6, 2015) 

 

„... naozaj máme skúsenosti aj ťažie, kedy naozaj to vedia k takému spochybňovaniu ženy 

a celé to potom vedie k tomu, že žena akoby nedôverovala inštitútu polície.“ (KL12, 2015) 

 

Nedostatok finančných zdrojov bol ďalším problémom, ktorý vyplynul z rozhovorov s 

odborníčkami. Päť z opýtaných vidí najväčší problém pri odchode z násilného vzťahu 

nedostatočné ekonomické zabezpečenie seba (ženy), prípadne svojich detí ak zo vzťahu 

odíde, ďalej neschopnosť vôbec dopraviť sa k pomoci. Dve z nich dokonca uviedli, že ak 

aj rómske ženy odchádzajú z komunity alebo z násilného vzťahu, zväčša neprichádzajú 

primárne riešiť problém násilia, ale riešia finančné problémy, sekundárne sa však neskôr 

ukáže, že je u nich prítomné aj násilie zo strany partnera/manžela. 

 

„... ony častokrát neprichádzajú s problémom násilia, častokrát tam je skôr problém chudoby, 

že ak niečo riešia, tak riešia skôr chudobu a sociálne dávky a k tomu násiliu sa dostaneš až 

takou okľukou, že riešiš ekonomické problémy a zrazu ona povie, že je tam aj násilie, že muž 

ma bije a povie to len tak "by the way", ako len tak, sa to dozvieš len úplnou náhodou.“ (AB1, 

2015) 

 

„Napríklad keď spolu majú dostávať prídavky a partner jej ich zoberie a ona potom nemá 

prístup k žiadnym financiám. Takže je odkázaná vlastne sa ho držať, lebo sama sa 

nepohne.“ (JK11, 2015) 

 

„Až keď sa s nami porozprávala, tak sme jej povedali, ale viete, na vás bolo páchané fyzické 

a psychické násilie, tak sme sa s ňou porozprávali a vysvetlili sme jej to, ale hovorím, 

nedostala sa k nám preto, lebo bolo na nej páchané násilie, ale dostala sa k nám preto, lebo 

strácala bývanie a potrebovala zabezpečiť pre seba a deti bývanie.“ (DE4, 2015) 

 

„...majú ťažkosť vôbec sa dopraviť napríklad do mesta, napríklad do okresného, pretože 

nemajú na cestovné, čiže aj taký jednoduchý dôvod môže byť výrazných dôvodom na to, že 

ony nehľadajú pomoc. (vynechané) sú zvyknutí na to, že väčšinová spoločnosť ich 

neochráni.“ (CD3, 2015) 

 

„väčšinou išlo o to, že nemali prostriedky...“ (EF5, 2015) 

„...a potom naozaj, ďalšou bariérou je tá chudoba, za čo pricestuje do (názov mesta - 

neuvedené), na to poradenstvo...“ (FG6, 2015) 

 

S otvorenou diskrimináciou voči rómskym ženám sa opýtané odborníčky už osobne stretli v 

šiestich prípadoch, pričom ženy už boli ich klientky, teda vyhľadali pomoc, ale tá bola pre 

nich nedostupná práve z dôvodu etnicity, o čom rozprávajú expertky na základe 
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predchádzajúcich skúseností rómskych žien. V jednom prípade odmietla spolupracovať 

polícia a neprevzala podanie trestného oznámenia, v ďalších dvoch prípadoch zase 

zavážila nedôvera a predsudky policajtov. 

 

„...keď povedala, že išla na políciu a len pretože, že "som Rómka" odmietli prijať trestné 

oznámenie. (vynechané)  Špeciálne, keď v Nitre prišli rómske ženy, chceli podať trestné 

oznámenie, tak odmietali od nich prijať trestné oznámenie, tak som tam zavolala trebárs 

náčelníkovi, že ako čo to má znamenať, hej?“ (AB1, 2015) 

 

„Neveria jej ani policajti jej neveria, lebo ona môže povedať hocičo, lebo ten predsudkový 

policajt jej neverí, lebo to je Rómka. Nemá, čo riešiť.“ (LM13, 2015) 

 

„Veľakrát sa stalo, že nám žena rozprávala o tom, že polícia to berie iba ako nejakú hádku 

v Rómskej osade, že to je na každodennom poriadku, tým pádom absolútne neveria žene, 

čo rozpráva polícii a vedie to k tomu, že muž, ktorý pácha násilie je absolútne nepotrestaný. 

Takisto sa nám stalo, keď nám žena rozpráva o tom, že polícia odmietla zobrať trestné 

oznámenie a všetky tieto veci zažíva naozaj Rómska žena častokrát niekoľkonásobne viac.“ 

(KL12, 2015) 

 

V troch prípadoch išlo o hľadanie ubytovania pre rómsku ženu, pričom iné azylové domy 

alebo zariadenia poskytujúce ubytovanie, s ktorými odborníčky komunikovali, im odmietli 

ubytovať rómsku klientku. 

 

„Jedna z prvých otázok, ktoré sa pýtali, a to tiež nie všetky ubytovacie zariadenia, bolo a je 

Rómka? S tým, že my nediskriminujeme, ale iné ženy nechcú s rómskymi ženami byť 

ubytované. Takto to proste interpretovali(vynechané) keď napríklad mala viac detí, že 

nemajú takto uspôsobené priestory a nemôžu viac detí prijať.“ (BC2, 2015) 

 

„… keď vlastne by som povedala do telefónu, že potrebujem ubytovanie pre rómsku ženu, 

tak myslím, že by som vo väčšine tých ubytovacích ... v tých azylových domoch, že by som 

okamžite narazila, že by si vymysleli, že vlastne sme plní alebo podobne niečo, takže 

(vynechané) a potom sa vyhovoria na to, že ich klientky by ich neprijali alebo že by to 

spôsobovalo v komunite nejaké problémy, čokoľvek. Viem si predstaviť, že proste povedia, 

že majú plno a basta.“ (AB1, 2015) 

 

„... veľakrát obrátila na nás, aby sme jej našli konečne nejaký azylák a kde by mohla ísť 

a bohužiaľ za tie roky, ma to veľmi trápilo, nedalo sa jej veľmi pomôcť, pretože nebola sama, 

ale mala postihnuté dieťa. (vynechané) Tým pádom nielenže to, že bola Rómka, čo je 

problém umiestniť Rómku do takéhoto domu alebo do chráneného bývania, ale ešte aj to, že 

mala invalidné dieťa, tak tam bolo absolútne nemožné... nemožné jej pomôcť.“ (CD3, 2015) 

 

Posledný prepis poukazuje na dvojnásobné znevýhodnenú pozíciu Rómky-matky, ktorá má 

postihnuté dieťa. Takýto prípad načrtáva otázku komplexnosti a dostatku resp. nedostatku 

služieb a pomoci nielen ženám, ktoré odišli z násilného vzťahu, ale aj jej deťom, ktoré 

môžu trpieť určitým deficitom. 

 

Podobný názor o Rómke, ktorá bola matkou, hovorí o náročnom hľadaní práce práve preto, 

že má dieťa a situáciu sťažuje fakt, že nemá istotu bývania. Inými slovami – mnohonásobné 
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znevýhodnenia môžu nútiť ženu zamýšľať sa nad tým, či vôbec odíde z násilného 

vzťahu. 

 

„... ak sa rómska žena by rozhodla odísť, akože napríklad je na materskej dovolenke, jedna 

vec, zamestná sa? Je znevýhodnená, aby sa zamestnala. Dostane byt, ja neviem mestský? 

Kde bude bývať, kde pôjde.“ (BC2, 2015) 

 

„„Tie ženy častokrát proste nemajú vôbec peniaze, nemajú prístup ku zdrojom, nemajú 

prístup k informáciám (vynechané). A možno rozmýšľa, že čo potom... tých znevýhodnení je 

toľko, že ona si naozaj zváži, či vôbec bude niečo riešiť.“ (AB1, 2015) 

 

Ďalšia odborníčka situáciu vyhrotila názorom, že problém nie je iba v poskytovaní adekvátnej 

pomoci rómskej žene, ktorá sa dostala do násilného vzťahu, ale aj dostať ju do zahraničia 

a k takým službám, ktoré by jej vedeli dopomôcť vyriešiť situáciu. 

 

„Keďže Rómovia od nás z východu vycestovali do Anglicka a pracovali tam a veľmi si 

pomohli, tak zažili aj také situácie, kde im polícia veľmi pomohla, aj sociálne služby. Tak aj 

táto pani sa dozvedela a hovorí „tam by mi pomohli, ale pomôžte mi dostať sa tam“. No... aj 

to bolo nemožné, hej? Proste dostať ju trebárs tam, aby mohla cestou ich systému si pomôcť 

sa ani to nepodarilo.“ (CD3, 2015) 

 

Ďalším, dá sa povedať ´kritériom´ pre diskrimináciu rómskych žien, bolo ich meno, to 

znamená, že pri hľadaní práce sa dve z opýtaných participantiek vyjadrili, aké náročné 

môže byť hľadať si prácu, najmä ak má žena rómske meno. 

 

„Všetci tu v okolí vedia, že to je už Rómske meno a vyslovene v (názov mesta – neuvedené) 

sú napríklad mená, s ktorými majú teda aj samotné klientky Rómky problém, že jednoducho 

hľadali prácu a sa predstavili a už hneď bolo, že „vy ste z tých a tých...“ že prosto už si dávali 

na to pozor, takže asi aj na základe toho.“ (CH9,  2015) 

 

„... a teda bolo to na nej vidno, že je Rómka. Meno mala (neuvedené) rozšírené, čo sa tu 

vyskytuje a už keď si hľadala prácu, tak prosto hneď to bolo prvé, že sa ju opýtali, či ona je 

z tých, ktorí sú tí problémoví. Takže, ona nemala nič spoločné s tou rodinou, ale jednoducho 

akonáhle zbadali, tak už sa spozornelo, že či je to ona a či patrí k tým problémovým.“ (GH7, 

2015) 

 

Ďalším diskriminačným kritériom boli mnohodetné rómske matky, pre ktoré sa javí 

veľkým problémom nájsť si prácu, ako uvádza jedna z opýtaných, pričom vychádza zo 

skúsenosti, ktorú má na základe hľadania práce pre rómsku klientku. 

 

„... nemožnosti pre mnohodetné matky a Rómky bez vzdelania si nájsť prácu, to je viac-

menej nemožné. My máme aj takú skúsenosť, že mnohokrát keď boli voľné miesta 

pomocných síl, upratovačiek, tak keď sme tam volali tak áno áno, miesto bolo voľné, ako 

náhle zistili, že ide o rómsku záujemkyňu, nevzali ju do práce. Takže toto je ďalší problém.“ 

(MN14, 2015) 

 

Z osobnej (telefonickej) skúseností participantky sa ďalej dozvedáme, ako pracovníčka zo 

zariadenia, ktoré by malo pomáhať ženám, vnímala rómsku ženu ako tú, ktorá ani 
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nemôže zažiť násilie, nakoľko si ho denne vyžaduje, vychádzajúc zo stereotypného 

vnímania rómskej komunity a ich kultúry. Tu sa významne prejavilo nielen nedostatok 

scitlivenia pracovníčky v danej problematike, ale aj výrazná viktimizácia. 

 

„... vlastne sme sa spýtali na Rómky a Rómske klientky, tak nám bolo povedané, že rómske 

klientky, oni vlastne ani nie sú vôbec klientky trpiace násilím, oni to násilie ... pre nich je 

násilie niečo ako každodenná potreba a oni vlastne nevnímajú to ako násilie, pre nich je to 

súčasť životného štýlu a ich nejakej kultúry a tak ďalej, že oni potrebujú maximálne nejaké 

ubytovanie, pretože sa chcú niekde zadarmo proste ubytovať a veľmi taký stereotypne 

nescitlivený prístup zo strany inštitúcie, ktorá by mala byť nápomocná ženám.“ (KL12,  2015) 

 

Posledným, ale nemenej závažným problémom, môže byť pre ženu viktimizácia zo strany 

komunity v prípade, ak sa ona rozhodne odísť, podať trestné oznámenie alebo sa obrátiť na 

určitú inštitúciu. Názor odborníčky hovorí o odvahe rómskej ženy, ktorá práve vplyvom 

viacerých demotivujúcich faktorov, ktoré sme už vyššie uviedli (ako silný tlak komunity a 

pevné väzby, finančná odkázanosť na násilného partnera a nedostatok financií, strach z 

neznámeho...) sa aj napriek tomu možno odhodlá odísť, no výsledkom nie je podpora a 

pomoc zo strany jej blízkeho okolia, ale naopak odsúdenie a viktimizácia. Aj to môže byť 

jedným z dôvodom, prečo si nakoniec rómska žena rozmyslí, či vôbec z komunity odíde a 

vyhľadá pomoc. 

 

„... pritom to bola veľká odvaha od tých rómskych žien, ja som si ich vždy strašne za to 

vážila, pretože ony potom boli akoby aj exkomunikované častokrát alebo také ako 

odvrhované z tej komunity, keď nebodaj ona udala svojho muža a on išiel do basy, tak to 

naozaj spätne schytávala potom ešte z tej komunity, ako keby bola ona vinná už len preto, 

že ho ona dostala do basy. Keď nemala peniaze, tak bola vinná, lebo "poslala si si muža do 

basy a teraz nemáš na chleba pre deti, to je proste tvoja chyba".“ (AB1, 2015) 

 

Tiež môžu byť komunity rôznorodé, tak ako načrtáva jedna z odborníčok. Hovorí o iných 

kultúrnych zvykoch v porovnaní s názormi ostatných opýtaných, kedy napríklad môže žene 

zažívajúcej násilie zo strany partnera pomôcť vlastná svokra (teda matka násilníka), alebo je 

komunikácia medzi komunitou a majoritou oveľa vyššia, čo zvyšuje kontrolu nad 

násilím v danej lokalite. 

 

„To je zaujímavé na tých komunitách, že komunita od komunity sú rôzne nastavené. Jednak 

aj voči ochote spolupracovať s majoritou, aj na život medzi sebou. Naozaj by som si netrúfla 

tak všeobecne povedať, že tolerancia je tam väčšia. Sú komunity kde bohužiaľ je veľmi veľmi 

vysoká. Kde skutočne všetci to vedia, no nikto nič nepovie a musí zasiahnuť skutočne človek 

z vonku, ako je napríklad terénna sociálna pracovníčka, alebo starosta. Ale sú potom aj 

obce, komunity a osady, kde vedia že existujeme a tam tie ženy posielajú napríklad aj 

rodinní príslušníci. Napríklad sme mali klientku ktorú poslala vlastná svokra, takže je to 

rôzne.“ (MN14, 2015) 

 

Podľa odborníčok by mohlo situáciu rómskych žien zažívajúcich násilie sčasti riešiť 

pôsobenie na povedomie ľudí a teda vyvracanie „mýtov a stereotypov“, ktoré v spoločnosti 

pretrvávajú, a napríklad prostredníctvom školení ukázať verejnosti, že problém násilia nie 

je súkromný problém rodiny alebo partnerov a že ak rómska žena zažíva násilie zo strany 
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partnera, tak toto násilie netolerovať len preto, že žije v uzavretej komunite, pre ktorú to je 

´typické´. 

 

„... stále pôsobiť na to povedomie ľudí, aby to nebrali tak, že je to súkromná vec a keď sa 

nechá žena mlátiť, tak je hlúpa a mala by odísť a keď neodíde, tak jej treba. Lebo zatiaľ toto 

pretrváva...“ (CD3, 2015) 

 

„Ja si myslím, že možno by stačilo tým ľudom to nejako ukázať, že proste to násilie 

jednoducho , že všade ten základ je rovnaký. Že jednoducho to nie je preto, lebo oni sú 

temperamentnejší, alebo že proste u nich je to normálne.“ (GH7, 2015) 

 

„…aby sme ženy za násilie obviňovali, aby sme si prestali myslieť, že to je súkromný 

problém malej skupiny žien, tomu, že my všetci sme zodpovední, že to je vážny sociálny 

problém, spoločenský. Často sa stáva, že až keď sa v nejakej rodine, niečo také stane, tak 

že sa začnú inak pozerať na ten problém, až keď sa to dotkne nejakej dcéry niekoho, tak 

začnú to vnímať ako skutočný problém a zažijú to na vlastnej koži, vedia aké to je.“ (AB1, 

2015) 

Násilie voči rómskym ženám je na základe mnohých výpovedí participantiek  

alarmujúcim problémom. Samotné násilie je vnímané v majoritnej spoločnosti veľmi 

latentne, skôr sa naň nazerá „cez prsty“, o čo horšie to môže byť pre rómske ženy, 

kde sa ku bežných rodovým stereotypom (t.j. násilie vnímané ako súkromný problém; 

keby žena chcela odísť, už dávno by odišla a pod.) pridávajú aj mýty a stereotypy 

vyplývajúce z kultúry rómskych komunít (t.j. ony si to vyžadujú; tam je to bežné; je to 

ich kultúra...). 

Ak sa celá spoločnosť otočí chrbtom žene, tak ako hovorí posledný citát v tejto 

kapitole, tak výsledkom môže byť zdeptaná a ubitá žena, ktorej jednoducho nebola 

podaná pomoc zo strany štátu a aj zo strany jednotlivca. Ide o ľudskú bytosť ako 

každú inú, ktorá si ochranu a bezpečie prirodzene zaslúži, pokiaľ ju potrebuje. 

 

„A ak má naopak tú skúsenosť, že prekoná to všetko, prekoná tú vnútornú bariéru a ten 

obrovský strach, ktorý má, ten strach je totálne paralyzujúci. A ešte potom má tú skúsenosť, 

že ju neprijmú do zariadenia, že počúva nejaké mýty ešte, ktoré ju utvrdzujú v tom, že ešte aj 

tá komunita mala pravdu a problém je v nej. Alebo že policajti vlastne pozerajú na ňu ako na 

nejakú prostitútku alebo na nejakú špinavú, ja neviem ženu alebo čokoľvek, a odmietnu prijať 

to trestné oznámenie a na súde s čím sa stretne, tak to už ani nejdem hovoriť, hej? Že keď 

tam stretne nejakého, že bude tak rasisticky naladení niekto, tak to je ... to máme naozaj 

vážny problém.“ (AB1, 2015) 

 

 

Zhrnutie 

 

V rozhovoroch s odborníkmi a odborníčkami sme identifikovali viaceré bariéry, ktoré musí 

Rómka prekonať, pokiaľ chce vyriešiť svoju situáciu násilia. Tie ju mnohokrát buď odradia od 

riešenia násilia alebo jej zabránia v riešení. 

Rómska žena teda žije v určitom limitovanom priestore, ktorý je pre ňu charakteristický práve 

z dôvodu izolácie komunity. V tomto kontexte sme limitovaný priestor popísali ako priestor, 

v ktorom je nízka dostupnosť informácií o násilí; kde je tlak komunity na ženu veľmi veľký 

rovnako ako tlak samotného partnera; kde môže motiváciu ženy chcieť riešiť jej situáciu 
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zničiť jazyková bariéra, respektíve nezrozumiteľnosť informácií o násilí a dostupnej pomoci 

a podpory; nedostatok finančných zdrojov; a napokon aj nedôvera voči majoritnej 

spoločnosti, resp. voči inštitúciám. 

Prvou veľkou bariérou, ktorú odborníčky a odborníci popísali, bol tlak komunity a silné väzby 

ženy na jej rodinu. Ak aj rómska žena odchádza z násilného vzťahu, v mnohých prípadoch 

tak nemusí vyvíjať tlak násilný partner, ale jej rodina, čo ju vedie k opätovnému návratu do 

komunity, v rámci ktorej sa tak buď snaží riešiť svoju situáciu alebo ju jednoducho nerieši, 

resp. podvolí sa násilnému partnerovi. Izolácia ženy v rámci komunity je priamo závislá od 

miery segregácie a izolácie lokality, v ktorej žije, čo znižuje prípadnú dostupnosť informácií 

o násilí. Pomoc pre rómsku ženu je nedostupná a šanca riešiť situáciu násilia veľmi nízka. 

Podľa odborníčok by tak mohla túto bariéru sčasti zlomiť intervencia terénnych sociálnych 

pracovníčok/pracovníkov, ktorí sú momentálne jediným zdrojom informácií o prípadnom 

násilí a môžu tak žene pomôcť identifikovať násilie, ktoré môže zažívať, príp. jej poskytnúť 

všetky dôležité informácie tak, aby mohla bezpečne vyriešiť svoju situáciu. Sú pre ženu 

dôležitým prvým kontaktom s majoritnou spoločnosťou, preto by ich zásah a pomoc mala byť 

čo najefektívnejšia. Nutnosťou tak vyvstáva lektorovanie terénnych sociálnych pracovníčok/ 

pracovníkov, ktorí by sa tak stali pre ženu prvým vstupom do majoritnej spoločnosti pri 

riešení situácie násilia, v ktorej sa žena ocitá. Práve vyškolením terénnych pracovníčok 

a pracovníkov v problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách by sa tak 

predišlo nielen sekundárnej viktimizácii, ale aj odstránením ďalšej z bariér a tou je jazyková 

bariéra a nezrozumiteľnosť podávaných informácií. Nie vždy musí rómska žena rozumieť 

tomu, čo sa jej hovorí a nesprávne pochopená informácia môže ženu rovnako odradiť 

v riešení, ako aj navádzať nesprávnym smerom, ktorý ju môže ešte viacej poškodiť a zhoršiť 

jej situáciu. 

Ďalšou identifikovanou bariérou je strach a nedôvera voči inštitúciám, ktorý rómska žena má, 

najmä ak dlho a izolovane žije v komunite. Žena nevie, čo ju čaká za hranicou jej domova, 

preto jej tento strach celkom prirodzený, najmä ak sa prihliada na prípadné predošlé 

skúseností s traumatizujúcim a necitlivým prístupom či už polície alebo patričných úradov, 

ktoré mohli ženu viktimizovať. 

Veľmi závažným limitom pri vyhľadávaní pomoci je nedostatok financií pre rómsku ženu a jej 

deti, kedy podľa odborníčok častokrát nemá financie ani na vycestovanie za pomocou. Ako 

primárnym problémom, s ktorým rómske ženy prichádzajú, je finančná závislosť od ich 

partnerov, ktorí často disponujú všetkými rodinnými financiami, a až popri riešení jej 

ekonomickej situácie sekundárne prichádza aj problém násilia. 

Ďalšou bariérou je otvorená alebo nepriama diskriminácia rómskych žien, s ktorou sa stretli 

aj odborníčky a odborníci osobne, alebo prostredníctvom príbehov, ktoré im rozprávali 

samotné ženy. Pre Rómku je tak podľa ich skúseností veľkým problémom nájsť si prácu 

z dôvodu etnicity, kedy už na základe mena, ktoré môže byť „charakteristické“ pre Rómov, je 

diskriminovaná a nechcú ju tak prijať do zamestnania. V prípade Rómky, ktorá má viacej detí 

alebo dieťa, ktoré je telesne alebo mentálne postihnuté alebo trpí iným deficitom, tu sa 

prejavuje až viacnásobné znevýhodnenie, kedy môže byť problém nielen s hľadaním práce, 

ale aj nájdením vhodného dočasného ubytovania, nakoľko sa odborníčky stretli aj 

s odmietnutím prijať do zariadenia rómsku ženu. Takáto viacnásobná diskriminácia núti ženu 

sa zamyslieť, či vôbec má odísť z násilného vzťahu, kde má minimálne istotu bývania pre ňu 

a jej deti. V tejto súvislosti môže dochádzať tiež k odmietnutiu prijať trestné oznámenie, 

bagatelizácii situácie rómskej ženy vplyvom nedostatku informácií a nescitlivenia v danej 

oblasti, kedy z vlastnej skúsenosti odborníčky došlo k tomu, že sociálna pracovníčka zo 
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zariadenia, ktoré by malo ženám pomáhať, vnímala Rómku ako vyžadujúcu si násilie 

a teda ho nemôže zažívať. 

Viktimizácia sa ukázala aj v rámci samotnej komunity, ktorá ženu zraňuje a odsudzuje, pokiaľ 

sa tá rozhodne vystúpiť proti násilníkovi alebo riešiť situáciu prostredníctvom podania 

trestného oznámenia. Môže nasledovať exkomunikácia Rómky z komunity, čo môže viesť 

k tomu, že žena už preventívne v snahe vyhnúť sa vylúčeniu nepodá trestné oznámenie, 

alebo sa po odchode z komunity znovu vracia k násilníkovi. 

Napokon sme sa v tejto časti stretli aj s názorom, ktorý hovorí o rôznorodosti komunít a teda 

v závislosti od miery komunikácie komunity s majoritou buď dochádza k násiliu vo väčšej 

alebo menšej miere. Ak je komunita v kontakte s majoritou, násilie tak môže byť viacej 

kontrolované, takisto môžu sčasti vymiznúť určité rodové stereotypy (napr. žena má muža 

poslúchať, ako popísala jedna z odborníčok), takže v konečnom dôsledku rómskej žene 

pomáha jej vlastná rodina. 

Niekedy až alarmujúcu situáciu rómskej komunity v rámci ktorej dochádza k páchaniu násilia 

na rómskych ženách, by mohli vyriešiť školenia alebo vzdelávanie pre verejnosť, ktoré by tak 

zbúrali mýty a dezinformácie, čiže násilie by sa ukázalo ako problém verejný, t.j. 

spoločenský, nie ako problém súkromný, teda rodinný, rovnako by tak zničil mylný obraz 

rómskej ženy, ktorá vyžaduje násilie alebo obraz komunity, v rámci ktorej je násilie normálne. 
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6 ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU DO PRAXE 
 

Na základe výsledkov dvoch na seba nadväzujúcich výskumov predstavujeme niekoľko 

odporúčaní pre prax aj napriek tomu, že sme nerealizovali dlhodobý kvantitatívny výskum 

a  nemôžeme generalizovať interpretované empirické dáta:   

 

Pre oblasť vzdelávania:  

 

- Zabezpečiť systematické kontinuálne vzdelávanie všetkých profesií, ktoré prichádzajú 

do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie. Je dôležité, aby takéto vzdelávanie 

vykonával len akreditovaný subjekt s vysokou odbornou kvalifikáciou a praktickými 

skúsenosťami v oblasti pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie. 

 

- Zabezpečiť komplexné hĺbkové zaškolenie všetkých pracovníkov a pracovníčok v 

štátnych a neštátnych inštitúciách na tému rodovo podmieneného násilia páchanom 

na ženách s cieľom eliminácie sekundárnej viktimizácie žien zažívajúcich násilie.  

 

- Zabezpečiť školenia terénnych sociálnych pracovníčok/pracovníkov na tému rodovo 

podmieneného násilia so zameraním na násilie v marginalizovaných rómskych 

komunitách s cieľom zefektívnenia pomoci a podpory pre rómske ženy, ktoré sa 

ocitnú v násilnom vzťahu a s cieľom eliminácie sekundárnej viktimizácie pri 

neodbornej intervencii. 

 

- Zabezpečiť systematické, kontinuálne vzdelávanie v problematike násilia páchaného 

na ženách pre príslušníkov a príslušníčky orgánov činných v trestnom konaní. 

 

- Zabezpečiť systematické, kontinuálne vzdelávanie príslušníkov a príslušníčok 

orgánov činných v trestnom konaní v problematike osobitných špecifík práce s 

obyvateľmi sociálne vylúčených komunít. 

 

- Zabezpečiť realizáciu preventívnych programov pre deti a mládež na základných 

a stredných školách na tému rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách.  

 

- Zabezpečiť školenia a vzdelávanie pre verejnosť na tému rodovo podmieneného 

násilia so zameraním na násilie v marginalizovaných rómskych komunitách s cieľom 

odstrániť mýty a stereotypy o násilí páchanom v rómskych komunitách. 

 

- Podporovať vzdelávanie a zvyšovať vzdelanostnú úroveň rómskych žien ako 

kľúčového faktoru eliminácie rodovej nerovnosti a násilia páchaného na rómskych 

ženách.   

 

 

Pre oblasť služieb:  

 

- Zabezpečiť demografickú optimalizáciu poskytovaných podporných služieb. Vytvoriť 

zariadenia komplexných integrovaných služieb zodpovedajúce geografickej 

dostupnosti pre rómske ženy zažívajúce násilie.  
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- Prehodnotiť dotačný systém pre podporné služby a nárokovateľnosť na príspevok na 

prevádzku zariadenia, ktoré dokáže deklarovať potrebu a využívanosť služby 

v danom regióne. 

 

- Podporovať zriaďovanie bytov nižšieho štandardu alebo iných dostupných foriem 

samostatného dlhodobého ubytovania pre rómske ženy, ktoré už nepotrebujú 

a nechcú byť v zariadení sociálnych služieb, ale nemajú z objektívnych príčin 

možnosť zabezpečiť si štandardné nájomné ubytovanie. 

 

- Podporovať mimovládne organizácie pri poskytovaní služieb ženám zažívajúcim 

násilie, jednak  pri rozširovaní existujúcich špecializovaných poradní alebo pri 

vytváraní nových.  

 

- Vytvoriť systém financovania verejných a neverejných poskytovateľov služieb pre 

ženy zažívajúce násilie. 

 

- Umožniť odklad úhrady za poskytovanie služieb v pobytových zariadeniach o jeden 

mesiac v prípade, že žena nemá finančné možnosti túto úhradu zaplatiť. 

 

 

Postupy poskytovania  špecializovaných služieb pre rómske ženy zažívajúce násilie 

 

- Zabezpečiť, aby pomáhajúci prvého kontaktu v práci s Rómkami zažívajúcimi násilie 

ovládali rómsky jazyk na základnej úrovni komunikácie (písomne sa vyjadrovať v 

rómskom jazyku v rámci bežnej komunikácie, prekladať do rómskeho jazyka písomné 

texty v rámci bežnej komunikácie, tlmočiť do rómskeho jazyka bežné prejavy). 

 

- Zabezpečiť súčinnosť/multinštitucionálnu spoluprácu terénnych sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok s orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a 

orgánmi činnými v trestnom konaní v procese pomoci rómskym ženám zažívajúcim 

násilie. 

- Zabezpečiť asistenciu a sprevádzanie klientky do inštitúcií, organizácií (napríklad 

úrady, lekár/ka) alebo k vecne kompetentnému/nej pracovníkovi/čke príslušného 

orgánu  oprávneného riešiť a pomôcť v danej problematike. 

 

 

Pre oblasť dostupnosti informácií: 

 

- Zabezpečiť kontinuálne a longitudinálne zvyšovanie informovanosti verejnosti 

využívaním rozličných komunikačných nástrojov, ako elektronické médiá (televízia, 

rozhlas, internet) aj printové informačné materiály (veľkoplošné plagáty, letáčiky, 

časopisy) o problematike násilia páchaného na ženách.  

 

- Zvyšovať informovanosť rómskych žien zažívajúce násilie vhodnou formou 

s dôrazom na osobné, individuálne poradenstvo.  
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- Zabezpečiť dostupnosť informácii pre rómske ženy z marginalizovaných komunít, 

distribuovanie informácií do komunít prostredníctvom dlhodobej a špecializovanej 

terénnej sociálnej práce, ktorú by vykonávali pracovníci a pracovníčky vyškolení 

problematike násilia páchaného na ženách.  

 

- Zabezpečiť možnosť komunikácie na bezplatnej národnej linke pre ženy zažívajúce 

násilie v rómskom jazyku. 

 

- Pripravovať propagačné materiály v problematike pomoci ženám zažívajúcim násilie 

v jazykovej mutácii rómskeho jazyka. 

 

- Zabezpečiť edukačnú a osvetovú činnosť na úrovni primárnej prevencie pred násilím 

páchaným na ženách v sociálne vylúčených rómskych komunitách. 

 

- Zabezpečiť a uplatňovať sociokultúrnu citlivosť v kontakte a komunikácii s lokálnou 

rómskou komunitou. 

 

- Poskytovať ženám zažívajúcim násilie rýchle a relevantné informácie o dostupnej 

ochrane a pomoci a o existujúcich právnych opatreniach.  

 

- Presadzovať a podporovať politiky a kampane zamerané na zvyšovanie 

informovanosti, ktoré sú určené konkrétne pre mužov a chlapcov. 

 

Pre oblasť legislatívy: 

 

- Ratifikovať Istanbulský dohovor, ktorým by došlo k viacerým úpravám a zmenám: 

 

a) Detailné objasnenie pojmu „dôvodné podozrenie na spáchanie trestného 

činu“, aby tak neslúžilo ako argument pre nečinnosť polície.  

b) Zamedziť násilníkovi, aby striedavá starostlivosť o dieťa bol nástroj jeho 

pokračujúceho násilia voči žene.  

c) Zabezpečiť predĺženie doby vykázania podľa zahraničného modelu (15 dní - 

Česká republika; 14 dní - Rakúsko). 

 

- Prijať  legislatívny rámec vo vzťahu k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, násilia 

páchanom na ženách.  

 

- Prijať koncepčne orientovaný vládny materiál zameraný špecificky na elimináciu 

rodovej nerovnosti, rodových stereotypov a násilia páchaného na ženách, ktoré by 

zohľadňovali špecifické potreby rómskych žien (s akcentom na segregované lokality).  
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ZÁVER  

 

Cieľom predkladanej výskumnej štúdie bolo mapovať priebeh a dopad násilia páchaného na 

rómskych ženách, ako aj analyzovať názory odborníkov a odborníčok na tento fenomén. Vo 

výskume participovalo celkovo 35 osôb, 14 odborníčok pracujúcich so ženami zažívajúcimi 

násilie a 21 rómskych žien, ktoré zažili/zažívajú násilie. Uvedomujeme si limity tohto 

výskumu, skromne však dúfame, že bude prínosom pre aplikáciu do praxe. Minimálne 

v podobe realizácie longitudinálneho výskumu v predmetnom prostredí.  

 

Aj napriek tomu, že sme nerealizovali kvantitatívny dlhodobý výskum, na základe ktorého by 

sme mohli konštatovať všeobecné závery, domnievame sa, že priebeh a dopad násilia, ktoré 

je/bolo páchané na rómskych ženách, sa vo výrazných črtách nelíši od procesov, stratégií, 

prejavov a foriem násilia, ktoré páchajú muži voči ženám v majoritnej, väčšinovej populácii. 

Potvrdzuje sa tak výskumom popisovaný fakt, že násilie sa vyskytuje v akejkoľvek sociálnej 

skupine, postihuje všetky ženy bez ohľadu na vek, vierovyznanie, sociálny status, úroveň 

vzdelania, národnosti/etnickej príslušnosti a pod. 

 

Na základe interpretovaných výsledkov tohto výskumu si dovolíme konštatovať, že násilie 

páchané na rómskych ženách v rámci rodiny nie je podmienené len na základe etnických 

špecifík. Faktory podmieňujúce násilie v intímnych vzťahoch v rómskej rodine je viac-menej 

identické s faktormi násilia páchaného v rodinách majoritného obyvateľstva. Z hľadiska 

foriem realizovaného násilia sme zistili, že v prípadoch našej výskumnej vzorky žien sa 

v oveľa väčšej miere objavovali kontrolujúce a ekonomické prejavy násilia, ktoré s výraznou 

materiálnou a finančnou depriváciou veľmi účinne prehlbovali ich závislosť od svojich 

partnerov a čo je jeden z hlavných dôvodov ich zotrvávania v násilnom vzťahu. Tieto ženy 

majú mnohokrát strach o vlastný život zo strany partnera, no boja sa ho opustiť kvôli deťom, 

či strachu z budúcnosti bez podpory rodiny a bez financií. Častokrát sa nachádzajú v ťažkej 

finančnej situácii, kedy nemajú finančné prostriedky ani len na telefón, či dopravný 

prostriedok, ktorým by sa s deťmi dopravili na bezpečné miesto.  

 

Nahlásenie násilníka na polícii v rámci komunity je neprípustné a v mnohých prípadoch 

vzhľadom na výpovede participantiek výskumu aj bezvýznamné, nakoľko polícia reaguje na 

násilné incidenty voči rómskym ženám neprimerane, neprofesionálne a bez poznatkovej 

databázy o konkrétnej komunite. Polícia má tendenciu skôr situáciu bagatelizovať, násilníka 

nepotrestať, v prípade potreby sa na požadované miesto ani nedostaviť. Bagatelizácia 

násilia bola jednou zo stratégií, prostredníctvom ktorej sa buď žena, alebo v oveľa väčšej 

miere muž ako násilník, vyrovnávali s „násilnými situáciami“. Zo strany ženy išlo o hľadanie 

racionálneho dôvodu páchania násilia, zo strany muža išlo skôr o premyslenú stratégiu ako 

pred ľuďmi „zvonku“ zakryť násilie. Rodina a okolie boli takmer vo všetkých prípadoch skôr 

úmyselnými „štatistami“, ktorí pre riešenie situácie skôr hľadali dôvod ako nepomôcť, ako 

spôsob, ktorým by pomohli žene a deťom vymeniť sa zo vzťahu. Hľadali vinu 

v partnerke/manželke, videli príčinu v alkoholizme partnera, verili v iracionálne tézy typu: 

„musíš si tým prejsť, aj ja som si prešla a som tu“ a podobne. Žena následne tak práve 

vplyvom okolia, rodiny, absenciou akejkoľvek pomoci, a samozrejme, vplyvom násilníka, 

zotrvávala aj naďalej vo vzťahu. Môžeme sa domnievať, že práve tento fakt „posilnil“ 

partnera v tom, že „násilie môže páchať“, pretože mu v tom nikto nezabránil.  
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Dôsledkom tohto procesu sú potom zdravotné a psychické ťažkosti žien zažívajúcich násilie 

a ich detí, látkové závislosti a iné sociálno-patologické javy, úvahy o „pomste“ a stratégii 

prežitia „kto z koho“, až nakoniec, ak sa im podarí odísť – paradoxne partnerova pomsta 

v podobe neplatenia výživného na deti, čím si aspoň na „diaľku“ zabezpečuje akú takú 

kontrolu nad životom ženy, čím ju opätovne dostáva do začarovaného kruhu násilia, 

z ktorého si myslela, že sa dostala. 

 

Z výsledkov výskumu tiež vyplýva, že rómske ženy majú minimálne, resp. žiadne povedomie 

o svojich právach a možnostiach pomoci v prípade zažívaného násilia. Nemajú informácie 

o službách, centrách pomoci, krízových centrách a pod. Komunitní a sociálni terénni 

pracovníci a pracovníčky danej problematike pozornosť zrejme nevenujú dostatočne, 

i  vzhľadom na vlastné obmedzené skúsenosti a informácie v danej problematike. Rómske 

občianske združenia sa javia ako vhodný sprostredkovateľ, no danou témou sa takmer 

vôbec nezaoberajú v rámci svojich projektov a aktivít, nakoľko ide o citlivú a náročnú tému.   

 

Krízové zariadenia a centrá pomoci, ktoré poskytujú najmä ambulantné služby, musia ženy 

vyhľadať a kontaktovať osobne, čo je problematické, nakoľko nie sú informované o takýchto 

možnostiach služieb a pomoci, ktorú by i tak v konečnom dôsledku vyhľadali len sporadicky 

z dôvodu strachu pred násilníkom, jazykovej bariéry, či väčšieho počtu detí. Krízové centrá 

nie sú prispôsobené pre matky s väčším počtom detí. Problémom je i možnosť zotrvať 

v centre určitý stanovený čas, po ktorom žena centrum s deťmi musí opustiť, mnohokrát bez 

práce a financií na dôstojný život pre seba svoje deti.  

 

Násilie páchané na ženách je komplexný problém, obzvlášť vtedy, keď sa odohráva 

v domácnosti, za zatvorenými dverami domu, či bytu. Toto násilie sa týka nás všetkých. 

Všetci a všetky preto môžeme a musíme urobiť viac, aby sme predišli psychickým traumám, 

či dokonca ťažkým zraneniam a vraždám žien a detí v dôsledku páchaného násilia zo strany 

mužov. 
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SUMMARY  

 

Based on the interpreted study results we would like to state that violence against the Roma 

women in their families does not relate only to their ethnic specifics. The risk factors for 

violence in intimate relationships in the Roma families are more or less identical with the risk 

factors for violence committed in the families of the majority population. Despite the fact that 

we have pursued a quantitative long-term research, based on which we could conclude 

general conclusions, we believe that the progress and impact of violence, which is / was 

against Roma women, thus the significant features of different from the processes, policies, 

speeches and forms of violence committed by men against women in the majority population. 

This confirms the research described the fact that violence occurs in any social group affects 

all women regardless of age, religion, social status, level of education, nationality / ethnicity 

etc.  

 

These women often fear for lives because of their husbands/partners, but they are afraid to 

leave them because of their children or fear of future with no support from their family and no 

money. They are often in difficult financial situations when they have no finances even for 

telephone or transport with their children to a safe place. In terms of forms realized violence, 

we found that in the case of our research sample of women was much greater extent 

appeared controlling and economic acts of violence by a significant material and financial 

deprivation is very effective in deepening their dependence on their partners and which is 

one of the main reasons for their hunkering down in a violent relationship. 

 

Reporting the abuser to police is unacceptable in the community and in many cases, in 

accordance with the research participants’ responds, also useless as police respond to 

violent incidents against the Roma women inadequately, unprofessionally and without a 

knowledge base about the specific community. Police rather tend to downplay the situations, 

or they do not go to the place of emergency at all. Trivialization of violence was one of the 

strategies through which either a female or a much greater extent than male, rapist coped 

with "violent situations". By the women was a quest for rational reasons perpetration of 

violence, by men rather of a coherent strategy as from people from "outside" to cover up the 

violence. Families and neighbours were in nearly all cases rather self-inflicted "extras" which 

will deal with the situation rather than looking for a reason not help such a way that would 

help replace the wife and children of the relationship. Sought to blame the partner / wife, saw 

the cause of alcoholism partner believe in irrational proposition like: "You have to go through 

that, I also have passed and here I am”. The woman then just as environmental influences, 

families, the absence of any help, and of course, the influence of the r, persisted continue to 

raise. May we suggest that it is precisely this fact to "strengthen" the partner that "violence 

can commit" because of him that no one has not prevented. 

 

There is minimal or none awareness of their rights and assistance options in case of violence 

among the Roma women. They do not have information about services, assistance centres, 

crisis centres, etc. The community and social outreach workers do not pay adequate 

attention to the issue, which may be also caused by their limited experience and information 

about the issue. The Roma civic associations appear as a suitable mediator but they almost 

do not deal with the issue in their projects and activities as it is a very sensitive and 

demanding issue. 

 



150 
 

The women have to seek and contact the crisis facilities and assistance centres personally, 

which is problematic because they are not informed about the options of services and 

assistance; they would seek these only sporadically because of their fear of the abuser, 

language barrier or a higher number of children. The crisis centres are not accommodated 

for mothers with a higher number of children. The language and cultural barriers are also 

significant. The problem is also the possibility to stay in the centre only for a limited period of 

time; then the women with their children have to leave the centre, often without work and 

finances for dignified life for themselves and their children. 
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