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Anotácia - výskum násilia páchaného na ženách realizovaný na reprezentatívnej vzorke 827 žien vo veku od 18
do 65 rokov prináša zistenia o výskyte rôznych druhov partnerského aj mimopartnerského násilia. Okrem
profilu žien zažívajúcich kombinované násilie v intímnych vzťahoch a profilu páchateľov násilia popisuje
spôsoby riešenia násilnej situácie, spokojnosť žien s pomáhajúci profesiami a ich názory o príčinách násilia.
Významnou súčasťou správy sú postoje populácie SR na násilie páchané na ženách, miera informovanosti
o pomáhajúcich organizáciách a skúsenosti s prípadmi násilia za posledných 5 rokov. Výskum okrem aktuálnych
dát poskytuje aj komparatívne údaje umožňujúce merať dynamiku výskytu násilia ako aj zmeny v postojoch
populácie SR v priebehu rokov 2002 a 2008.
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Anotation - research on violence against women carried on representative sample of 827 women in the age
from 18 to 65 years provides findings on prevalence of intimate partner violence and violence manifestations
from the side of other men – not intimate partners. Besides of profile of women experiencing combined
violence in intimate relations and profile of perpetrators, the report describes the ways of violent situation
solution, the satisfaction of women with the helping professions and their attitudes to reasons of violence.
Attitudes of the whole population to violence against women, rate of awareness of helping organizations and
experience of population with the violent cases in the period of the last 5 years are the important part of the
report. Except of contemporary data also comparative data for the measurement of the dynamics of the
prevalence of violence and the changes in population attitudes in the period of the years 2002 and 2008 are
provided.
Keywords: violence against women, violence based on gender, domestic violence, intimate partner violence,
harassment, elimination, prevention, comparative research, representative research
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ÚVOD - INFORMÁCIE O VÝSKUMNOM PROJEKTE
Problematika násilia páchaného na ženách je

agendou riešenou s premenlivou avšak

relatívne permanentnou intenzitou zo strany vládnych ako aj mimovládnych inštitúcií. Rodovo
podmienené násilie ako manifestácia porušovania ľudských a ženských práv

je v pozornosti

mimovládnych aj vládnych subjektov, rôznych programov a stratégií. Napriek niekoľkoročným
snahám o zlepšenie legislatívneho prostredia, štandardizácie intervenčných postupov a mediálnym
kampaniam sa ukazuje, že násilie páchané na ženách zostáva aktuálnym a naliehavým problémom.
Ide o proces, ktorý si vyžaduje koordinovanú intervenciu zodpovedných orgánov, monitoring
dodržiavania prijatých opatrení a ich evaluáciu, ako aj následné prijímanie účinnejších programov na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.
Neoddeliteľnou súčasťou

a predpokladom progresu v tejto oblasti je

permanentné

vytváranie a dopĺňanie poznatkov o násilí páchanom na ženách, o jeho výskyte, charaktere násilia,
profilu obetí a násilníkov. Predkladaná správa má za cieľ byť súčasťou takejto poznatkovej databázy.
Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchanom na ženách na Slovensku1
vznikol na základe snáh viacerých inštitúcií a súbežných iniciatív poskytnúť odbornej verejnosti,
zodpovedným orgánom, ako aj širokej verejnosti poznatky o aktuálnom výskyte násilia páchanom na
ženách a postojoch slovenskej populácie k tejto problematike. Zároveň vypovedá o pozitívach, ale
aj nedostatkoch intervenčných aktivít a dáva možnosť zhodnotiť doterajšie snahy na zlepšenie
situácie v tejto oblasti.
Na základe podpísania Memoranda o porozumení z konca roku 2007 medzi United Nations
Development Fund for Women ( ďalej UNIFEM) a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

sa vytvorili podmienky pre finančné a personálne zabezpečenie realizácie

reprezentatívneho výskumu v gestorstve Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). Výskum násilia
na ženách nadväzuje na predchádzajúce výskumné aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny v
tejto oblasti, ktoré sú súčasťou Národného akčného plánu pre

prevenciu a elimináciu násilia

páchaného na ženách a v rodinách na roky 2005 – 2008.
Primárnym cieľom výskumu bolo získať aktuálne údaje o výskyte násilia páchaného na
ženách, ale aj nadviazať na výskum realizovaný v roku 2002 vtedajším Medzinárodným strediskom
pre štúdium rodiny v Bratislave. Výskum J. Filadelfiovej a B. Bodnárovej

Domáce násilie a násilie

páchané na ženách, ako prvý reprezentatívny výskum násilia páchaného na ženách na Slovensku,
poskytol základ pre vytvárajúcu sa poznatkovú databázu o fenoméne násilia na ženách. V roku 2008

1

Ekvivalentom projektu pre potreby MPSVR SR je výskumná správa s názvom „Komparatívny a evaluačný
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mali riešiteľky snahu zopakovať výskum čo do metodológie aj spôsobu spracovania dát, aby tak
získali komparatívne údaje nevyhnutné pre porovnanie situácie z odstupu piatich rokov. Veríme,
že zistenia budú prínosné nielen pre odbornú verejnosť, ale využiteľné aj pre ďalšie nasmerovanie
stratégií pre elimináciu násilia páchaného na ženách.
Výskumná správa obsahuje okrem informácií o výskumnej metóde a výberových vzorkách
dve základne časti. Prvá časť popisuje osobné skúsenosti žien s násilím zo strany intímneho
partnera a zo strany iných mužov. V intímnych vzťahoch sa sledovala priama skúsenosť žien so
skutkami fyzickej agresie,

sexuálneho násilia, psychického poškodzovania, ekonomického

zneužívania a sociálneho izolovania a kontroly. Pri analýze výskytu násilia

zo strany bývalého

a súčasného intímneho partnera sa využili typy kombinovaných násilných vzťahov od nenásilného,
cez miernejšie typy až po vyhranený násilný vzťah. Takéto triedenie umožňuje lepšie popísať profil
žien zažívajúcich násilie, ale aj spôsoby riešenia násilnej situácie či dopady na ich životy. Dozvedáme
sa tak viac nielen o špecifikách jednotlivých typov násilných vzťahov, príčinách, či začiatkoch
násilného správania, ale aj o charakteristikách páchateľov a „spúšťačoch“ násilia.
Skúsenosti s násilím zo strany iných mužov - nie intímnych partnerov sme roztriedili na fyzickú
agresiu, sexuálne násilie, sexuálne obťažovanie a šikanovanie zo strany rôznych kategórií mužov
z rôznych prostredí. Reakcie žien na násilné situácie dopĺňajú informácie o dôvodoch neriešenia
násilnej situácie. Jednotlivé zistenia porovnávame s rokom 2002, čo umožňuje sledovať zmeny vo
výskyte násilia a jeho charakteristikách , ako aj v preferovaných spôsoboch riešenia násilných
situácií.
V druhej časti mapujeme postoje slovenskej populácie k problematike násilia na ženách,
ktoré pokladáme za významnú súčasť prevencie a eliminácie. Zameriavame sa na zisťovanie miery
závažnosti problematiky násilia páchaného na ženách, miery informovanosti o pomoci týraným
ženám, ale aj názory na spôsoby riešenia tohto problému v spoločnosti. Okrem postojov sme skúmali
aj pocit ohrozenia a priame a nepriame skúsenosti populácie s násilnými skutkami. Porovnanie
skutočností so situáciou spred piatich rokov podáva celkový obraz o dynamike násilných prípadov
a postojov slovenskej populácie.
Zhrňujúce zistenia sú súčasťou úvodnej a záverečnej časti správy, ale aj záveru každej
kapitoly. Poznatky sú výsledkom dedukcie viacerých čiastkových zistení a podávajú ucelenejší pohľad
na danú problematiku. Hlbšie a podrobnejšie poznatky však zostávajú súčasťou obsahu každej
kapitoly a dávajú priestor na utvorenie vlastnej kombinácie zistení. V záverečnej kapitole uvádzame
okrem deduktívnych záverov aj oblasti intervencie a návrhy jednotlivých krokov, ktoré by situáciu
v oblasti násilia páchaného na ženách zlepšili.
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HLAVNÉ ZISTENIA

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH ZO STRANY INTÍMNEHO PARTNERA

Násilie páchané na ženách predstavuje v SR vážny spoločenský problém: zasahuje veľkú
skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí ich života od detstva po dospelosť, intímne vzťahy
nevynímajúc.
Na Slovensku je to každá piata žena: každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti
partnera, zažila z jeho strany násilné správanie - presnejšie 21,2 % dospelých žien 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).
Výskyt násilného správania od bývalých partnerov je ešte vyšší: z dospelých žien, ktoré mali
bývalého partnera, zažilo z jeho strany násilné správanie 27,9 % (12,2 % vyhranené násilie)
Nijaký druh či forma násilia na ženách v intímnom 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).
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.
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)
Svedkami násilia bývajú často deti: takmer 70 % žien, ktoré zažívajú od svojho súčasného
partnera násilie, býva v domácnosti s deťmi alebo dieťaťom.
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 vyučené; v násilných vzťahoch žijú ekonomicky aktívne aj neaktívne
ženy, z ekonomicky aktívnych však najviac manuálne pracovníčky a odborné pracovníčky,
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z ekonomicky neaktívnych žien najviac starobné dôchodkyne; podľa veľkosti sídla ide najmä
o ženy z obcí do 2 000 obyvateľov.
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
robotníci a muži mimo pracovný trh.
Násilie si žiada rôznorodé formy pomoci: mnoho žien týraných partnerom muselo utiecť
z domu (viac ako polovica pri násilnom správaní bývalého a takmer polovica súčasného
partnera), byť ošetrených lekárom (37 % a 31 %), privolať políciu (a vyše 57 % a 35 %);
potrebovali pomoc psychologickú či psychiatrickú, obecného či mestského úradu, krízových
centier či liniek, súdov či právnikov; ženy skúšajú viacero riešení - k rozchodu nepristupujú
hneď (priemerná doba trvania násilného vzťahu bola až 13,7 roka).
Pribúda žien hľadajúcich riešenie násilnej situácie: v porovnaní rokov sa znížil podiel žien,
ktoré násilnú situáciu nijako 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 a inej národnosti, hlboko veriace, z menších miest a nižšieho vzdelania (v týchto
prostrediach by sa žiadalo posilniť informovanosť o násilí a ľudských právach).
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.
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.
Zaznela silná podpora aktivitám na potieranie násilia: všetky skupiny žien jednoznačne
podporujú aktivity zamerané na prevenciu násilia alebo rýchlu nápravu a pomoc pri
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aktuálnom násilí (posilnenie legislatívy, rozvoj služieb rôzneho druhu i zvyšovanie povedomia
spoločnosti o násilí a jeho nulovú toleranciu).
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
nestalo, že sa do niektorých jazykovo špecifických prostredí nedostanú.

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH ZO STRANY INÝCH MUŽOV- NIE PARTNEROV

Ženy sú ohrozované a napádané mužmi aj mimo partnerských vzťahov: skúsenosť s aspoň
jedným sledovaným prejavom násilia počas svojho života referovalo 67,9 % žien; presnejšie
14 % zažilo priamy fyzický útok,

s vyhrážaním zbitím či zabitím sa stretlo 14 % žien,

s pokusom o znásilnenie 10 % a znásilnené boli 2 % žien. Oproti roku 2002 došlo
k súhrnnému miernemu poklesu vo všetkých druhoch násilia s výnimkou fyzického. Tu zostala
úroveň rovnaká.
Najčastejšie sú ženy obťažované alebo napádané mužmi, ktorých poznajú: cudzí muži sa
podieľajú na násilí 41 percentami. Zo známych mužov ide najčastejšie o mužov súvisiacich
s prácou a kamarátov, známych a susedov. Napriek tomu, že oproti roku 2002 sa celkový
počet označení znížil, podiel cudzích mužov a mužov z príbuzenstva má stúpajúcu tendenciu.
Podiel žien, ktoré situáciu s násilím zo strany mužov - nie partnerov neriešili, zostal
v priebehu rokov rovnaký: približne 60 % žien so skúsenosťou mimopartnerského násilia
prípad obťažovania alebo napadnutia nijako neriešili, z nich 1/3 o svojej skúsenosti ani
nikomu nepovedala. Najčastejšie ženy nepovažovali za dôležité situáciu riešiť (30 %), alebo
neverili v nápravu a obávali sa sekundárnej viktimizácie.
Väčšina žien považuje za násilné správanie len prejavy spojené s fyzickým dotykom
a výrazným psychickým terorom. Nevyhranené sexuálne obťažovanie a sexistické správanie
zo strany mužov považuje za rozhodne násilné približne 30 % žien. V priebehu rokov sa
tolerancia žien voči „nefyzickým“

formám sexuálneho obťažovania znížila, zvýšila sa však

podmienenosť okolnosťami, kedy takéto správanie ženy považujú za násilie zo strany mužov.
Subjektívny pocit ohrozenia je u žien významne vyšší ako u mužov: ženy pociťujú oveľa
častejšie veľké obavy vo vybraných každodenných situáciách ako muži a hlavne ak sa v nich
ocitnú po zotmení alebo v noci (napr. ak sa samé v noci vracajú domov, čakajú na dopravný
spoj). Ženy častejšie ako muži konajú preventívne. Obavu zo/zážitok sledovania cudzím
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mužom referovalo 37 % žien najmä z veľkých miest. V priebehu rokov sa referovaná
skúsenosť so sledovaním znížila.
POSTOJE POPULÁCIE SR K NÁSILIU NA ŽENÁCH

Verejnosť citlivo vníma závažnosť týrania a bitia ženy jej partnerom: 4/5 slovenskej
populácie považuje bitie a týranie žien partnerom za veľmi a dosť závažný problém. Menej
senzitívne

oproti ženám vnímajú problematiku muži a ľudia so základným vzdelaním.

V priebehu rokov sa citlivosť verejnosti o niečo znížila a zvýšil sa podiel takých, ktorí problém
nepovažujú za vôbec závažný a ktorí nevedeli posúdiť závažnosť problému.
Približne 2/3 ľudí si myslí, že v prípadoch násilia na ženách je nevyhnutný zásah zvonku:
ostatní sa domnievajú že je to výlučne problém partnerov. V porovnaní s rokom 2002
zástancov vonkajšieho zásahu mierne ubudlo a pribudlo tiež takých, ktorí nevedeli problém
posúdiť.
Medzi vysoko preferované postupy na zastavenie násilia voči ženám ich partnermi
považujú ľudia rýchlosť a efektívnosť súdnej moci a zásahov polície: dôraz dávajú aj na
výchovu a okamžitú pomoc v prípade potreby vo forme siete telefónnych liniek, dostupnosť
a dostatok azylových domov a prácu s násilníkmi. Napriek tomu, že ľudia podporujú väčšinu
ponúkaných opatrení a postupov na zastavenia násilia na ženách, v porovnaní s rokom 2002
sa celková rozhodnosť súhlasu mierne oslabila.
Prevažujúcim názorom ľudí na dôvod, prečo žena zostáva s násilníkom, je snaha o udržanie
rodiny kvôli deťom, obava zo straty finančného zabezpečenia a zhoršenia situácie. V prípade
stretu s vyhroteným prípadom násilia muža k svojej partnerke by prevažná časť ľudí zavolala
políciu, alebo by sa násilníkovi pokúsila dohovoriť.
Informovanosť ľudí o pomoci týraným ženám je priemerná: informovanosť okolia o tom, na
koho sa obrátiť v prípade násilia muža voči partnerke, hodnotia ľudia ako nedostatočnú,
o svojej vlastnej dostatočnej informovanosti je presvedčených 40 % slovenskej populácie.
SKÚSENOSTI POPULÁCIE SR S PRÍPADMI NÁSILIA

Výraznú mieru ohrozenia v každodenných situáciách pociťuje od 20 % – 30 % ľudí :
najčastejšie pociťujú obavy v situáciách spojených s nočnými hodinami a ženy aj výrazne
častejšie oproti mužom konajú preventívne. V porovnaní s rokom 2002 všeobecná miera
pocitu ohrozenia mierne poklesla.
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Napriek zníženiu osobnej skúsenosti s násilnými prípadmi oproti roku 2002 prevažuje
názor o rastúcom trende násilných prípadov za posledných 5 rokov. V roku 2008 bolo
24 % ľudí okradnutých, vyhrážanie zažilo 10 % a fyzické napadnutie 7 % populácie.
Sprostredkovaná skúsenosť bola vo všetkých druhoch prípadov násilia takmer dvojnásobná.
Ženy sú

v porovnaní s mužmi častejšie objektmi psychického a fyzického týrania a

sexuálneho obťažovania. O rastúcom trende násilných prípadov na Slovensku je
presvedčených takmer 60 % populácie. Nekonzistentnosť

osobnej

reálnej skúsenosti

a odhadu trendu násilných prípadov indikuje zvyšovanie latentnosti násilnej kriminality,
alebo vplyv zdôrazňovania násilnej kriminality v médiách.
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KEY FINDINGS

VIOLENCE AGAINST WOMEN BY INTIMATE PARTNER

Violence against women is significant public problem in Slovakia: it affects large group of
women, it is related to different areas of life from childhood to adulthood, intimate relations
included.
In Slovakia it is one out of every five women: every fifth adult woman having currently a
partner experienced violent behaviour by partner – exactly 21,2 % of grown women in
Slovakia aged 18 to 65 having a partner during the survey experienced violence committed
by him (in 6 % it was acute violence, i.e. often repeated physical and sexual violence and
almost permanently present psychological, social or economic violence).
In case of ex-partners the occurrence of violent behaviour is higher: among women with
ex-partner there are 27,9 % who experienced violent behaviour by ex-partner (in 12,2 % it
was acute violence).
There is no type or form of violence against women in intimate relationship that would be
absolutely unknown in Slovakia: all known types occurred from physical and sexual through
psychological and social up to economic violence (15 % of women experienced physical
violence by current partners and nearly 40 % of women suffered violence by ex-partners; 9 %
of women experienced sexual violence by present partners and more than 25 % by expartners).
Women in Slovakia are seldom subject to one form of „partner“ violence only: physical
violence is often preceded or accompanied by psychological or social violence, sexual
violence is very often connected to various forms of psychological or social violence,
economic violence is interconnected with psychological violence, etc.
The relations in which violence against women occurs are not accidental: it is by rule a
matrimony (76 % of women living in a violent relationship are married for the first time,
almost 80 % of women living in acute violence relationship are married for the first time) and
a long-term relationship (in average longer than 20 years).
Children often witness violence: nearly 70 % of women suffering violence by their current
partner live together with children or a child in a household.
Violence in intimate relationships is experienced by all groups of women and concurrent
more frequently by specific category of women: women of all age categories experience
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violence, but more in middle age (45 -60 years old); women of all education level are
affected, with emphasis on women primary educated and apprenticed; economic active and
non-active women live in violent relationships, within economic active women especially
manual workers and specialized workers are effected, within non-active mainly old-age
pensioners; according to scale of residence effected women live mainly in villages to 2 000
inhabitants and throughout the years with slightly increased prevalence within women of
other than Slovak and Hungarian nationalities.
All categories of men participate in violent relationships, more frequently in particular
category: men of all age categories committed violence, more frequently older men (45
and more); violators are of all education levels, particular more primary educated and
apprenticed; all groups of economic active men are represented, more frequently manual
workers and men out of labour market.
Various forms of help are needed in case of violence: lot of women had to escape from
home (more than half being violated by ex-partner and almost half by current partner), had
to be treated by doctor (37 % a and 31 %), had to call for police (more than 57 % and 35 %);
needed psychological or psychiatric help, help from municipal or city office, crisis centres or
emergency lines, courts or lawyers; women are trying more solutions – they decide not
immediately for breaking –up (the average duration of the violate relations is 13,7 years).
More women are looking for solutions of violent situation: in comparison of years 2002
and 2008 the proportion of women not handling the violent situation or not perceiving the
reasons to solve it, has decreased.; it is presumed, that the realised campaigns strengthened
the intention and opened possibilities for women to handle violence by intimate partner.
Women not perceiving the reasons to handle violence have been markedly elder, Hungarian
or other nationality, deep believers, from smaller towns and lower education (in these
spaces the awareness of violence and human rights is needed to be strengthened).
Women are not always satisfied with the provided help: not all women received in the
case of solving the violence by partner satisfactory help from the side of institutions.
According to women responds the police should improve its approach in the first place, social
departments in offices and courts or legal representation as well. However, satisfied or
unsatisfied voices of women occurred by all situation – it is assumed, that there are big
regional gaps in quality of help, but also differences in the rate of sensitiveness of particular
representatives (men and women) of existing institutions.
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Violence inhibits the full participation of women in social life: data showed, that the more
intensive the violent, the more health problems are occurred by women, the worse selfassessment of their state of health, the more dissatisfaction of their family life.
Strong support for violence combat activities has been spoken: all groups of women
claimed support for activities aimed to prevention of violence or immediate amendment or
help by acute violence (reinforcement of legislation, development of services of various
kinds and revising awareness of society about violence and zero tolerance).
Other nationalities in Slovakia had to be considered as well: slight increase of occurrence
of violence in groups of other than Slovak nationalities in the case of acute violence indicates
that it is needed to spread information (about human rights, violence and help possibilities)
in language mutations to avoid non- reaching in some specific environments.

VIOLENCE AGAINST WOMEN BY MEN – NOT INTIMATE PARTNER

Women are threatened and assaulted by men beyond partnership: 67,8 % of women
reported experience with at least one of the observed manifestations of violence; more
precisely, 14 % of women experienced direct physical attack , 14 % of women were
menaced by being beaten or killed, 10 % experienced attempt on rape and 2 % were raped.
In comparison of year 2002, there has been slight aggregate decrease regarding all kinds of
violence except of physical violence. In that case the rate remained the same.
Women are harassed or attacked most frequent by men, who are known by women:
unknown men took a share in violation in proportion of 41 %; within the known men the
most frequent perpetrators are men connected with work and friends, acquaintances or
neighbours. Despite of lower total number of marking, proportion of un-known men and
men related to family is slightly increasing.
Proportion of women not handling the violent situation stayed during the years the same:
approximately 60% of women experiencing not-partner harassment or attack did not
handle the situation; one third of them did not tell about it at all; most frequently women did
not consider the situation worth to handle (30 %), or did not believed in improvement or
were afraid of secondary victimisation.
Most women acknowledge a behaviour for violence connected with physical touch or
expressive psychological terror only: nondescript sexual harassment and sexist behaviour
by men is definitely considered for violence approximately by 30 % of women; over the
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years the tolerance of women to “non-physical” forms of sexual harassment has decrease,
but the conditional consideration for violence has increased.
Subjective sense of threat is significantly higher within women than within men: women
perceive stronger and more frequented fears in everyday lives in comparison to men. The
most intense jeopardy is perceived in situation connected in evening and night hours and
women conduct preventative more frequent, too. Sense of threat or experience of stalking
by strange man was referred by 37 % of women mainly from big town. Throughout the
years the referred experience with stalking has decreased.
PUBLIC OPINION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
Public is sensitive to relevance of women abuse and beating by her partner: 4/5 of Slovak
population consider beating and abuse of women by their intimate partners for highly and
more likely for serious problem. Less sensitive is the problem perceived by men and people
with basic education degree. Over the years the sensitiveness of public has slightly decreased
and the proportion of people who consider the problem for not serious at all slightly
increased and minor increase occurred in number of people who did not know to asses the
seriousness.
Approximately 2/3 of people suppose, that in case of violence committed against women
by her intimate partner the external intervention is needed: the rest of public suppose the
violence for the exclusively problem of partners. In comparison to year 2002 proportion of
supporters of externally intervention slightly decreased and number of people who could
not decided increased either.
Promptness and effectiveness of judicial system and police intervention are highly
preferred procedures for stopping violence against women by her partner: people
emphasize school education to non-violent behaviour and immediate help in case of need in
form of network of telephone links, accessibility and sufficiency of asylum shelters and work
with perpetrators. Despite of supporting

majority of prevention and discontinuance

procedures by public, in comparison to year 2002 the total decidedness of support has
slightly weaken.
The predominant opinion to reasons why women are remaining in violent relations, is the
effort of women to keep the family cause of children, another perceived reasons are fear
of loosing financial resources and the worsening of violent situation. In case of concurrence
with acute violence of men against his partner/women, most of people would call the police
or try to speak fair to perpetrator.
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People are informed about how to help or who to call in case of violence against women
by her partner only moderately: according to public opinion, people in surroundings are
informed about help only insufficiently, 40 % of people think they are informed sufficiently.
PUBLIC EXPERIENCE WITH CASES OF VIOLENCE
Distinctive rate of threatens in everyday situations is perceived by 20 % - 30 % of people:
situation connected with evening and night hour are concerned for most threatened; more
women behave preventative in comparison to men. The general rate of subjective sense of
threat slightly decreased in comparison to year 2002 .
Despite of predominant public opinion on increasing tendency of violence in society in
period of last 5 years, the personal experience with violence decreased in comparison to
year 2002. However, 24 % people have been buffered, 10 % experienced menace and 7 % of
population have been assaulted. Indirect experience almost doubled in all forms of violence.
Women in comparison to men are more frequently victims of psychological or physical
abuse and of sexual harassment. The inconsistence of number of direct violent experience
and estimation of increasing trend of violence criminality indicate the grow of crime latency
and/or accentuation of the violence criminality in the media.
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1. NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH – SKÚSENOSTI A POSTOJE ŽIEN SR

INFORMÁCIE O EMPIRICKOM VÝSKUME

Zber dát sa uskutočnil od 16. 1. do 23.1. 2008 (agentúra FOCUS). Výskum sa realizoval na
súbore 827 dospelých žien SR vo veku 18-65 rokov. Počet respondentiek tvorí 0,45 % zo základného
súboru žien od 18 do 65 rokov veku (1 762 428) Slovenska. Výskumná vzorka sa vyberala na základe
kvót a medzi výberovými znakmi boli: vek, vzdelanie, región a typ sídla. Údaje sa zbierali pomocou
štandardizovaného dotazníka, ktorý sa vypĺňal metódou face-to-face rozhovorov. Takýto podiel na
relevantnej populácii je pri reprezentatívnych výskumoch štandardný.
Špecifikom empirického zberu dát bolo, že rozhovory realizovali výlučne ženy (ženská
anketárska sieť). Zabezpečila sa špecifická príprava anketárok (základné informácie o násilí páchanom
na ženách a spôsoboch, ako správne reagovať v rôznych situáciách) a vybavenie anketárok
dostatočnými informáciami o možnostiach intervencie, telefónnymi číslami na odborníkov
a informačnými materiálmi v prípade prejavenia záujmu o kontakt s odborníkom/čkami zo strany
respondentiek. Spolupracujúce MVO špecializované na prácu s obeťami poskytovali po celú dobu
konania výskumu pohotovostné zázemie.
Otázky a dotazník boli viacnásobne a opakovane konzultované s expertmi/tkami na
metodológiu sociologických výskumov a s expertkami, ktoré priamo pracujú s obeťami násilia (MVO
prevádzkujúce telefónne linky pomoci, poskytujúce poradenstvo a pomoc obetiam násilia), pričom
hodnotenie sa uberalo dvomi smermi - výber a operacionalizácia násilných skutkov a dopad na
potencionálne obete násilia medzi respondentkami.
Dotazník obsahoval 45 otázok - prevažne zatvorených alebo polootvorených. Posudzované
násilné skutky sa v dotazníku neoznačovali prívlastkom „násilné“. Uvádzal sa iba popis situácie v
jazyku zrozumiteľnom pre respondentku.

Pri skúmaní sociálnych javov typu násilia páchaného na

ženách (citlivých a dotýkajúcich sa intímnych stránok života jednotlivcov) veľmi záleží na spôsobe
formulácie a kladenia otázok, ako aj na spôsobe realizácie rozhovorov. V snahe minimalizovať
ohrozenia výskumný tím uplatnil viacero stratégií: z výskumu sa vylúčili subjektívne a sugestívne
otázky typu „Boli ste niekedy týraná?“ pri sledovaní reálnych skúseností žien sa dotazník dôsledne
vyhýbal používaniu slova „násilie“, termín sa objavil iba pri všeobecných postojových otázkach.
Zamedzilo sa tak sugestívnosti otázok , ktorá mohla ovplyvniť a skresliť odpovede respondentiek.
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Úvod dotazníka bol zameraný na „rozohrievajúce otázky“ vzťahujúce sa na skúsenosť žien so
sledovaním, resp. skúsenosť s pocitom ohrozenia zo sledovania a názory žien na to, ktoré správanie
zo strany mužov považujú a ktoré nepovažujú za násilie.
Nasledovala batéria otázok zameraných na násilné správanie mužov rôznych kategórií (nie
partnerov) z rôznych prostredí – práca, škola, rodina alebo verejný priestor. Násilné správanie sa
sledovalo za obdobie celého života žien na batérií 12 skutkov rôzneho druhu násilia. Otázky o reakcii
žien a dôvodoch takejto reakcie na správanie mužov boli doplňujúcimi informáciami v tejto časti
dotazníka.
Stred dotazníka sledoval výskyt jednotlivých násilných činov zo strany intímneho partnera a
frekvenciu výskytu za celú dĺžku trvania vzťahu. Sledovala sa frekvencia výskytu na škále od "vôbec,
ani raz" po "takmer stále", pričom respondentky odpovedali zvlášť za súčasného a zvlášť za bývalého
partnera. Nasledovali otázky o charakteristikách násilia a spôsobu riešenia násilnej situácie.
Otázky zisťujúce názory žien na problematiku násilia páchaného na ženách, ich zdravotný
stav,

informácie o ich rodinnom a partnerovom živote, sociálno-demografických

údajoch

respondentiek a ich partneroch boli súčasťou poslednej časti dotazníka. V závere mali respondentky
možnosť doplniť svoje postrehy, komentáre, upozornenia vzťahujúce sa na tému násilia páchaného
na ženách.
Komparatívnosť dát s výskumom v roku 2002 bola dosiahnutá dvomi základnými spôsobmi:
zopakovaním čo najväčšieho množstva otázok použitých v rovnakom

znení; niektoré boli

zmenené z dôvodu doplnenia nových kategórií vzhľadom na relevanciu v otvorených otázkach
spred 5 rokov; niektoré boli vynechané a doplnené o nové, aktuálne otázky zodpovedajúce
vývoju situácie v problematike násilia páchaného na ženách na Slovensku. Pri sledovaní zmien
v priebehu rokov sme využívali iba rovnako merané premenné, alebo na zmeny v znení otázok
dôsledne upozorňujeme.
použitím rovnakých kategorizácií a konštrukcií súhrnných premenných získaných v merianiach
v roku 2008 a 2002; tento postup umožňoval porovnanie výskytu jednotlivých druhov násilia,
kombinovaných typov násilia zo strany súčasného a bývalého partnera, kategórií páchateľov
a mnohých ďalších aspektov problematiky.
Z písomných správ anketárok vyplynulo, že prístup respondentiek k téme rozhovoru bol
v zásade dvojaký. Jedny odmietli sa na danú tému rozprávať, iné zase aj napriek citlivosti témy po
zabezpečení

rozhovoru

„na neutrálnej pôde“ (mimo domova,

bez prítomnosti partnera) sa

anketárkam rady zdôverili. Na záver dotazníka hodnotili anketárky ochotu respondentiek úprimne
odpovedať na položené otázky. Viac ako polovica respondentiek bola veľmi ochotná odpovedať (55, 5
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%), 41 % prejavilo priemernú ochotu a 3,5 % nízku ochotu zdôveriť sa anketárkam a úprimne na
otázky odpovedať.

CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNÝCH VZORIEK ŽIEN V ROKU 2008 A 2002

Za reprezentatívnosť výskumných vzoriek v oboch výskumných rokoch zodpovedá agentúra
FOCUS. Kvótnymi znakmi boli vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, počet obyvateľov obce/sídla a kraj.
V roku 2008 výberový súbor tvorilo 827 žien, čo je 0,45 % zo základného súboru žien od 18 – 65
rokov a v roku 2002 to bolo 891 žien, t. j. 0,05 % základného súboru dospelých žien Slovenska.
Veľkosť oboch výberových súborov je štandardná a spolu s kvótnymi znakmi spĺňa predpoklady
reprezentatívnosti výberových súborov. Oba súbory dát boli upravované váhami, ktoré dorovnávali
počty respondentiek

v niektorých kategóriách s cieľom

naplnenia ich reprezentatívnosti

so

základným súborom.
Vzhľadom na požiadavku komparatívnosti dát uvádzame rozdiely v jednotlivých vekových,
vzdelanostných a iných kategóriách kvótnych znakov. Výberový súbor v roku 2002 bol zostavený na
základe sčítania obyvateľov SR v roku 1991. Dáta z nového sčítania neboli v tom čase ešte k dispozícii.
Výberový súbor v roku 2008 bol už zostavený na základe nových údajov zo sčítania obyvateľov roku
2001. V priebehu desiatich rokov došlo k celkovému posunu v niektorých štruktúrnych znakoch
populácie SR. Zmeny sa odzrkadlili na výberových súboroch žien v roku 2002 a 2008 (tab 1).
Najväčšie rozdiely boli zistené najmä vo vzdelanostnej štruktúre žien. Oproti roku 2002
ubudlo najviac žien z kategórie so základných vzdelaním ( o 11,7 percentuálnych bodov). Žien so
stredoškolským vzdelaním bez maturity je o 5,3 % menej. V kategórií žien s maturitou pribudlo oproti
roku 2002 14,8 % žien a vysokoškoláčok o 2,2 %. Rozdiely sú nezanedbateľné a pri porovnávaní
výsledkov analýzy z roku 2002 a 2008 sme museli rozdiely zohľadňovať. Pri tých porovnávaniach,
kde vzdelanie respondentiek zohráva významnú úlohu, uvádzame triedenie dát podľa kategórie
„ženy s nižším vzdelaním“ (kategória základné + stredoškolské bez maturity) a celkovú interpretáciu
zistení zohľadňujeme vzhľadom na túto kategóriu žien.
Veková štruktúra žien sa takmer nezmenila, mierne pribudlo iba žien vo veku 45 – 54 rokov.
Badateľný posun nastal v štruktúre žien podľa rodinného stavu. Pribudlo slobodných, vydatých prvý
krát a družiek (každá kategória po 1,5 percentuálneho bodu).
opakovane (o ľ,8 percentuálneho bodu menej)

Znížil sa počet žien vydatých

a vdov (o 1,9 percentuálneho bodu menej). Podľa

počtu žijúcich detí v spoločnej domácnosti pribudlo žien s jedným dieťaťom (o 1,5 percentuálneho

22

bodu) a počet domácností s jedným dieťaťom tak prevýšil počet domácností s dvomi deťmi. Zároveň
ubudlo domácností s viac ako dvomi deťmi.
Tab 1: Štruktúra výberových súborov žien v roku 2008 a 2002

ŽENY 18-65 ROKOV

VEK

VZDELANIE
(NAJVYŠŠIE
DOSIAHNUTÉ)

POČET
OBYVATEĽOV
OBCE

KRAJ

NÁRODNOSŤ

RODINNÝ STAV

POČET DETÍ ŽIJÚCICH
V SPOLOČNEJ
DOMÁCNOSTI

Absolútny počet respondentiek
% z celkovej populácie žien
18 – 24 rokov
25 - 34 rokov
35 – 44 rokov
45 – 54 rokov
55 – 65 rokov
Základné
Stredoškolské bez maturity (vyučená/-ý)
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské
Menej ako 2000
2 – 5 tisíc
5 -20 tisíc
20 – 50 tisíc
50 100 tisíc
Bratislava, Košice
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Slovenská
Maďarská
Iná
Slobodný/á
Vydatá prvýkrát
Vydatá opakovane
Rozvedená
Vdova
Družka
Žiadne deti
Jedno
Dve
Tri
Štyri a viac
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2008
827
0,45
18,1
22,1
22,0
21,8
16,1
22,3
25,1
41,8
10,7
28,6
13,1
15,6
16,6
12,6
13,4
11,8
10,5
11,4
13,4
12,5
12,5
13,8
14,2
90,4
8,0
1,6
25,2
48,4
3,0
13,7
6,7
3,1
42,3
26,3
24,6
6,0
0,8

2002
891
0,05
18,0
22,2
22,1
21,6
16,2
34,0
30,4
27,0
8,5
29,0
12,8
14,6
17,4
12,8
13,4
12,0
10,6
11,4
13,4
12,5
12,4
13,8
14,0
89,1
9,2
1,6
23,7
46,9
5,8
13,4
8,6
1,6
41,7
24,8
24,5
7,2
1,8

ROZDIEL
0,1 %
-0,1 %
-0,1 %
0,7 %
-0,1 %
-11,7 %
-5,3 %
14,8 %
2,2 %
-0,4 %
0,3 %
1%
-0,8 %
-0,2 %
0%
-0,2 %
-0,1 %
0%
0%
0%
0,1 %
0%
0,2 %
-1,3%
-0,8%
0%
1,5%
1,5%
-2,8%
0,3%
-1,9%
1,5%
-0,6%
1,5%
0,1%
-1,2%
-1%

1.1 PRIAMA SKÚSENOSŤ ŽIEN SR S NÁSILNÝM SPRÁVANÍM ZO STRANY INTÍMNEHO
PARTNERA
JARMILA FILADELFIOVÁ
1.1.1 DEFINÍCIA NÁSILIA NA ŽENÁCH ZO STRANY INTÍMNEHO PARTNERA
Podľa definície uvedenej v Deklarácii OSN o odstránení násilia páchaného na ženách (1993)
sa pod pojmom násilie páchané na ženách rozumie: "akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia,
ktorý spôsobuje alebo by mohol spôsobiť telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien,
vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo úmyselného obmedzovania slobody, a to
vo verejnom alebo súkromnom živote". Dokument ďalej vymenúva rôzne formy násilia páchaného na
ženách: "fyzické, sexuálne a psychické násilie vyskytujúce sa v rodine, vrátane bitia, sexuálneho
zneužívania dievčat členmi domácnosti, násilia súvisiaceho s venom, znásilnenia v manželstve,
mrzačenia genitálií žien a iných tradičných zvykov poškodzujúcich ženy, ďalej mimomanželské násilie
a násilie spojené s vykorisťovaním, sexuálne obťažovanie a zastrašovanie v práci, škole a inde,
obchodovanie so ženami, nútená prostitúcia a násilie páchané alebo tolerované štátom, pričom sa
neobmedzuje iba na tieto javy".
V Pekinskej akčnej platforme (Peking 1995), na ktorú sa odvoláva väčšina európskych materiálov i
ženských MVO pracujúcich v tejto oblasti, sa násilie páchané na ženách považuje za "prejav historicky
nerovných mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi, ktoré vedú k ovládnutiu a diskriminácii žien
mužmi a k zabráneniu plného rozvoja žien" (Pekinská..., paragraf 118).
Vychádzajúc zo všeobecnej definície násilia na medzinárodnej úrovni a jej špecifikácie na
situáciu žien v úlohe obetí, za násilie páchané na ženách sa dá považovať: „akýkoľvek čin voči žene, ak
tento čin obmedzuje jej zákonné práva a slobody a spôsobuje jej fyzické alebo psychické utrpenie
a morálnu ujmu". (Stratégie..., 1993) V prípade, ak sa násilie odohráva v rámci rodiny, hovoríme o
„domácom násilí páchanom na ženách“. Ak je násilníkom partner - súčasný alebo bývalý - hovoríme o
„násilí na ženách v intímnom vzťahu“ alebo „násilí páchanom intímnym partnerom“. Za násilie zo
strany intímneho partnera sa považuje: „akýkoľvek čin intímneho partnera (súčasného alebo
bývalého) voči žene, ak tento čin obmedzuje jej zákonné práva a slobody a spôsobuje jej fyzické alebo
psychické utrpenie a morálnu ujmu".
Násilie zo strany manžela alebo intímneho partnera patrí k najčastejším formám násilia páchaného na
ženách. Zahŕňa skutky fyzickej agresie, psychické týranie, vynútený sexuálny styk a iné formy
sexuálneho nátlaku, ako aj rôzne spôsoby kontrolujúceho správania - izolovanie od rodiny a priateľov,
kontrola správania alebo obmedzovanie prístupu k informáciám či podpore. Môže mať teda rôznu
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podobu: od fyzického a sexuálneho, cez psychické (či verbálne), sociálne a ekonomické násilie. Ak sa
zlé zaobchádzanie vyskytuje v tom istom vzťahu opakovane a intenzívne, situácia sa niekedy zvykne
prirovnávať k "bojisku" a vzťah medzi obeťou a násilníkom k štokholmskému syndrómu (špecifický
vzťah pripútania obete k násilníkovi vytvorený v situácii izolácie obete a ohrozenia jej života).2
Pre potreby výskumu bolo násilie na ženách páchané intímnym partnerom vymedzené ako zážitok
fyzického, psychického, sexuálneho, ekonomického alebo sociálneho nátlaku, zneužívania alebo
napadnutia zo strany intímneho partnera.

1.1.2 SPÔSOB MERANIA NÁSILIA NA ŽENÁCH ZO STRANY INTÍMNEHO PARTNERA

Na meranie osobnej skúsenosti žien SR s rôznymi prejavmi násilného správania zo strany
intímneho partnera sa v roku 2008 používala rovnaká metodika ako v roku 2002. Skúsenosť žien sa
sledovala na 22 skutkoch, ktoré pokrývali 5 základných druhov násilia. Pri výbere týchto skutkov
násilného správania sa vychádzalo primárne zo zahraničných

výskumných skúseností (hlavne

z výskumov realizovaných v Kanade a Francúzsku a zo správy WHO o násilí páchanom na ženách).
Výber skutkov na základe desk analýzy zahraničných zdrojov sa následne korigoval na základe
3

analýzy trestného zákona SR a výsledkami domácich výskumov (Bodnárová, Filadelfiová, 2002), ďalej
expertnými posudkami a konzultáciami priamo s pracovníčkami a pracovníkmi MVO poskytujúcimi
pomoc obetiam násilia. Výsledkom analýz bol nasledovný súbor násilných spôsobov správania4:
neprispievanie na domácnosť, výživu detí (nedáva financie, ale spotrebúva)

2

Násilie na ženách páchané intímnym partnerom predstavuje špecifický typ násilia, a to najmä z toho dôvodu, že ženy sú k
násilníkovi emocionálne naviazané, často sú od neho až emocionálne závislé. Táto skutočnosť má dôsledky jednak na
priebeh a vývoj samotného násilia, jednak na spôsoby, ako s ním nakladať. Vďaka dlhodobej pozornosti zo strany ženských
MVO a odborníkov sa v poslednom období aj tento typ násilia na ženách stal integrálnou súčasťou verejnej politiky. S
nárastom informácií o tomto jave sa násilie páchané intímnym partnerom stále viac považuje za otázku ľudských práv a
vážny problém verejného zdravia (OSN, WHO, EÚ i jednotlivé členské štáty EÚ).
3

Náš trestný zákon nehovorí priamo o "násilí", ale spomína "týranie" a "fyzické a psychické utrpenie". Pod „fyzické
utrpenie“ zaraďuje širokú škálu správania a skutkov, od vyhrážania sa útokom až po fyzické napadnutie s vážnymi
zdravotnými následkami: bitie, kopanie, údery, spôsobovanie rán a popálenín rôzneho druhu, bezdôvodné odopieranie
stravy, oddychu alebo spánku, alebo iné správanie, ktoré ohrozuje fyzické zdravie alebo obmedzuje bezpečnosť. Pojem
"psychické utrpenie" v súvislosti s násilím medzi blízkymi osobami náš trestný zákon pozná len od roku 2002. Definuje ho
cez viaceré spôsoby násilného správania, ako: ponižovanie, pohŕdavé zaobchádzanie, neustále sledovanie, vyhrážanie,
vyvolávanie strachu alebo stresu, násilná izolácia, citové vydieranie alebo iné správanie ohrozujúce psychické zdravie alebo
obmedzujúce bezpečnosť. Pozná pojem "sexuálne násilie", kde špecifikuje nechcené sexuálne praktiky, nútenie k
sexuálnemu styku a znásilnenie.(Zákon č. 421 z 19. júna 2002).
4

V roku 2008 sa k týmto 22 skutkom pridali na základe voľných odpovedí získaných vo výskume v roku 2002 ďalšie dva
skutky: vydieranie cez deti, vyhrážanie deťmi (že ich zoberie, poštve proti Vám, ublíži im, ...) a vyhrážanie samovraždou (že si
niečo urobí, ...). V obidvoch výskumoch dopĺňala súbor skutkov možnosť „niečo iné, uveďte čo“.
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facky, buchnáty,...
obmedzovanie a zakazovanie chodiť do zamestnania
neustála kritika (nič nerobíte dobre, ste na príťaž,.. )
bitka bez závažných zdravotných následkov
neustále zákazy, príkazy (ako sa obliecť, namaľovať, ako čo robiť,...)
vulgárne nadávky, krik
odopieranie jedla, obmedzovanie potravy
bitka so závažnými následkami na zdraví
ohrozovanie zbraňou (nožom, pištoľou,...)
sácanie, strkanie, ťahanie za vlasy,...
neustála kontrola (čo robíte, kam chodíte, s kým...)
vymáhanie sexu (proti Vašej vôli, nechcené sexuálne praktiky,...)
obmedzovanie financií

(chce veľmi podrobné vyúčtovanie, nechá „žobroniť“ o každú

korunu,...)
znásilnenie
ponižovanie pred členmi rodiny, známymi
neslušné, nedôstojné správanie k Vám
obmedzovanie stretnutí, vychádzok (s priateľkami, s rodinou,...)
vyhrážanie zabitím, ublížením na zdraví
škrtenie
ničenie, rozpredávanie vecí v byte
zákaz rozprávať sa s inými mužmi
Za každý jednotlivý skutok sa sledovala frekvencia jeho výskytu za celú dobu trvania vzťahu. Používala
sa nasledovná škála: 0 = vôbec nie, ani raz 1= iba raz 2= asi 2-5 krát 3= asi 5-10 krát 4= viac ako 10
krát 5= takmer stále ( respondentky mali tiež možnosť odpovede 9= neviem, nepamätám sa).
Do výskumu sa celkovo zaradilo 5 druhov násilia, ktoré sa ďalej operacionalizovali cez konkrétne
skutky:
-

fyzické násilie: od vyhrážok zabitím, cez rôzne fyzické útoky, až po fyzické napadnutie s vážnymi
následkami (7)

-

sexuálne násilie: od nútenia k nechceným sexuálnym aktivitám po znásilnenie (2)

-

ekonomické násilie: od obmedzovania spotreby a finančného zneužívania až po ničenie vecí v
byte (4)

-

sociálne násilie: od kontroly, cez obmedzovanie stretnutí, až po zákazy (4)
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-

psychické násilie: od nadávok, cez ponižovanie, až po príkazy (5)

Partner sa vo výskume neobmedzoval iba na manžela, do intímneho vzťahu sa zaraďoval aj druh
alebo priateľ. Ženy odpovedali zvlášť za súčasného a zvlášť za bývalého partnera - podľa relevancie.

1.1.3 POPIS VÝSKUMNÉHO SÚBORU PODĽA PARTNERSTVA A POROVNANIE S ROKOM
2002
Z hľadiska sledovania priamej skúsenosti žien so skutkami násilného správania zo strany
intímneho partnera tvorí rozhodujúcu charakteristiku štruktúra súboru žien podľa partnerstva.
Tab 2: Porovnanie súboru žien 2002 a 2008 podľa intímnych vzťahov (počty a podiel v %)
2002
CELÝ SÚBOR

z toho :

nemá a ani nemala partnera
má a/alebo mala partnera
- súčasného aj bývalého partnera

2008

N
891
95
796

%
100,0
10,7
89,3

N
827
88
739

%
100,0
10,7
89,3

208

23,3

173

20,9

-

len súčasného partnera

363

40,7

361

43,7

-

len bývalého partnera

225

25,3

204

24,7

571
433

64,1
48,6

534
377

64,6
45,6

spolu ženy, ktoré mali súčasného partnera
spolu ženy, ktoré mali bývalého partnera

Z celkového súboru žien SR vo veku 18-65 rokov tvorili v roku 2008 ženy, ktoré ešte nikdy nemali
partnerský vzťah 10,7 %. Spolu 24,7 % reprezentovali ženy, ktoré v čase výskumu partnera nemali, ale
v minulosti áno a 64,6 % žien malo v čase výskumu partnera. V skupine žien so súčasným partnerom
bolo 43,7 % takých, u ktorých súčasný partner bol zároveň prvým (v minulosti nemali iného partnera)
a 20,9 % podiel pripadal na ženy, ktoré pred súčasným partnerom mali vzťah aj s iným mužom. Za
súčasného partnera odpovedalo 534 žien a za bývalého 377 žien. Porovnanie s rokom 2002 ukázalo
na takmer totožné zloženie skúmaného súboru čo sa týka intímnych partnerov.
1.1.4 PRIAMA SKÚSENOSŤ ŽIEN

SO SKUTKAMI FYZICKEJ AGRESIE V INTÍMNYCH

VZŤAHOCH
Podľa analýzy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa podiel žien, ktoré boli niekedy v
živote fyzicky napadnuté svojím intímnym partnerom, v jednotlivých krajinách pohybuje v pomerne
širokom intervale - od 10 % do 70 %. Aká je z tohto hľadiska situácia na Slovensku prezentujú
nasledujúce tabuľky a grafy.
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Graf 1: Súhrnná skúsenosť so skutkami fyzickej agresie od súčasného partnera (2008)

vôbec
85,3 %

iba raz
3,3%

opakovane
11,4%

Z celkových údajov o fyzickej agresii voči ženám v rámci intímneho vzťahu vyplýva (graf 1), že
15 % zo všetkých dospelých žien SR vo veku 18-65 rokov, ktoré mali v čase výskumu partnera, zažilo
aspoň raz od svojho súčasného partnera prinajmenšom jeden zo 7 sledovaných skutkov. Opakovane
zažilo niektorú zo situácií fyzického násilia 11,4 % žien a jednorazovo sa vyskytli v prípade 3,3 %
relevantného súboru žien. Ak sa teda fyzické násilie vo vzťahu vyskytuje, má sklon sa opakovať.
Výpovede za bývalého partnera (graf 2) vykázali podstatne vyššie hodnoty. Aspoň raz zažilo
od svojho bývalého partnera niektorý zo spôsobov fyzickej agresie až 39,5 % žien, ktoré mali v
minulosti partnera. Opakovane sa takéto situácie vyskytli u 31,8 % žien. Opäť sa objavil podstatne
vyšší výskyt opakovaných skutkov fyzickej agresie.
Graf 2: Skúsenosť so skutkami fyzickej agresie od bývalého partnera ( 2008)

vôbec
60,5%

iba raz
7,7%

opakovane
31,8%

Sledovanie úrovne výskytu za jednotlivé násilné skutky (celkovo 7 rôznych skutkov fyzickej
agresie) poukázalo okrem samotného výskytu na viacero ďalších súvislostí. Po prvé, pohľad na údaje
naznačuje, že s rastúcou závažnosťou násilného činu klesá podiel žien, ktoré takéto správanie v
intímnom vzťahu zažili (pozri graf 3). Na druhej strane - pomerne malý rozdiel medzi celkovým a
opakovaným výskytom fyzickej agresie napovedá o tom, že fyzické útoky v partnerskom vzťahu majú
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tendenciu sa opakovať. Znamená to, že väčšina obetí fyzickej agresie zažíva / zažívala skutky
fyzického násilia počas dlhšieho časového obdobia.
Z grafu 3 tiež vyplýva, že podiel žien, ktoré zažili fyzický útok od intímneho partnera je v
priemere oveľa vyšší, ako podiel žien, ktorým sa partner fyzickým násilím vyhrážal. A tento pomer
platí pre obidvoch sledovaných partnerov – v prípade súčasných ako aj bývalých partnerov.
Faktom ale zostáva, že výskyt agresívneho správania je za všetky sledované skutky výrazne
vyšší v prípade bývalých partnerov. Najčastejšie majú ženy SR skúsenosť s fackami a buchnátmi: kým
za súčasných partnerov sa vyskytovali u 13 % relevantných žien, za bývalých partnerov to bolo až
u 33,5 %. Sácanie, strkanie alebo ťahanie za vlasy zažilo od súčasného partnera vyše 10 % žien, no od
bývalého takmer 27 %. Podobne je tomu aj u bitky bez zdravotných alebo so zdravotnými
následkami, škrtenia, vyhrážania zabitím alebo ohrozovania zbraňou – u všetkých je výskyt za
bývalého partnera minimálne dva krát vyšší.
Graf 3: Skutky fyzickej agresie od súčasného a bývalého partnera (rok 2008 v %)

Bitka
Ohrozo
bez Vyhráža
Sácanie, závažný nie
Bitka so vanie
ch zabitím,
závažný zbraňou
strkanie zdravot
mi (nožom,
následk
Facky, b , ťahani ných ublížení
ami na pištoľou
uchnáty e za následk m na
,... vlasy,... ov
zdraví Škrtenie zdraví ,...)

opakovane
Bývalý partner

raz

3,7 4,4

Súčasný partner 0,2 1,3
Bývalý partner

4,1 3,7

Súčasný partner 1,5 1,7
Bývalý partner

5,2

4,8

Súčasný partner 2,61
Bývalý partner

14,1

2,7

Súčasný partner 2,41,9
Bývalý partner

17,6

Súčasný partner

6,3

5,7 2,5

Bývalý partner
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Nasledujúca tabuľka 3 prezentuje skutky fyzickej agresie v porovnaní roku 2008 a 2002. Uvádza na
prvom mieste výskyt danej situácie podľa výsledkov z roku 2002, druhé číslo prezentuje výsledky
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z roku 2008 a posledné, tretie číslo uvádza výskyt za ženy s nižším stupňom vzdelania (základné
vzdelanie alebo učňovská škola) za rok 2008.5
Tab 3: Skutky fyzickej agresie (rok 2002 : rok 2008 : nižšie vzdelanie 2008 v %)
Zažila
aspoň raz
22 : 12 : 21
19 : 10 : 16
14 : 8 : 14
9:4:9
6 : 4 : 10

Zažila
opakovane
15 : 9 : 17
14 : 7 : 11
10 : 6 : 12
7:2:6
4: 3 : 9

Nezažila
ani raz
78 : 88 : 79
81 : 90 : 84
86 : 92 : 86
91 : 96 : 91
94 : 96 : 90

bitka so závažnými následkami na zdraví

5:3:3

2:2:1

95 : 97 : 97

ohrozovanie zbraňou (nožom, pištoľou..)

4:2:2
Zažila
aspoň raz
44 : 33 : 35
37 : 27 : 33
33 : 24 : 34
25 : 17 : 18
14 : 10 : 13
15 : 8 : 8
11 : 8 : 9

2:1:0
Zažila
opakovane
35 : 24 : 31
30 : 22 : 29
27 : 18 : 22
20 : 14 : 15
9 : 5 : 11
8:4:5
6:4:5

96 : 98 : 98
Nezažila
ani raz
56 : 67 : 65
63 : 73 : 67
67 : 76 : 66
75 : 83 : 82
86 : 90 : 87
85 : 92 : 92
89 : 92 : 91

... od súčasného partnera
facky, buchnáty,...
sácanie, strkanie, ťahanie za vlasy,...
bitka bez závažných zdravotných následkov
vyhrážanie zabitím, ublížením na zdraví
škrtenie

... od bývalého partnera
facky, buchnáty,...
sácanie, strkanie, ťahanie za vlasy,...
bitka bez závažných zdravotných následkov
vyhrážanie zabitím, ublížením na zdraví
škrtenie
bitka so závažnými následkami na zdraví
ohrozovanie zbraňou (nožom, pištoľou..)

Za všetky sledované skutky fyzickej agresie bol priemerný výskyt zaznamenaný za rok 2008 nižší ako
v roku 2002. Platí to pre súčasného i bývalého partnera. Zároveň je z údajov zreteľná veľká
podobnosť v miere zažívania jednotlivých skutkov fyzickej agresie od intímneho partnera v roku 2002
a žien s nižším vzdelaním v roku 2008.

5

K takémuto spôsobu prezentácie sa pristúpilo v dôsledku vzdelanostného posunu medzi výskumnými súbormi žien SR
v roku 2002 a 2008. Keďže vzdelanostná štruktúra žien sa v roku 2008 posunula k vyšším stupňom (výrazný úbytok žien so
základným vzdelaním a výrazný nárast stredoškolského vzdelania s maturitou), uvádzame v úlohe korektora výskyt
jednotlivých násilných skutkov za ženy s nižším vzdelaním (ako maximum roku 2008). Posun vo vzdelanostnej štruktúre žien
bol nasledovný: pokles základného vzdelania z 34 % na 22,3 % pokles stredoškolského bez maturity z 30,4 % na 25,1 %
nárast stredoškolského s maturitou z 27 % na 41,8 % a nárast vysokoškolského vzdelania z 8,5 % na 10,7 %.
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Graf 4: Súhrnná skúsenosť so skutkami fyzickej agresie od súčasného partnera (porovnanie roku
2002 a 2008 v %)
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A platí to aj pre celkovú skúsenosť s fyzickým násilím od bývalého partnera (graf 4). Zo skúmaných
žien uviedlo v roku 2002 zážitok niektorého zo skutkov fyzickej agresie 24 %, v roku 2008 to bolo
necelých 15 %. Zo žien s nižším vzdelaním bol podiel žien so zážitkom fyzickej agresie od súčasného
partnera 19,2 %.
Graf 5: Súhrnná skúsenosť so skutkami fyzickej agresie od bývalého partnera (porovnanie roku 2002
a 2008 v %)
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Rovnaký trend je zreteľný i pri súhrnnej skúsenosti s fyzickým násilím od bývalého partnera. V roku
2002 deklarovalo aspoň jeden zo skutkov fyzickej agresie 48 % žien, ktoré mali v minulosti partnera.
V roku 2008 to v celkovom vyjadrení bolo necelých 40 %, ale za ženy s nižším vzdelaním 45 %. Pokles
výskytu násilného správania v roku 2008 bol s veľkou mierou pravdepodobnosti spôsobený práve
celkovým posunom vo vzdelanostnej štruktúre žien. Hoci sa fyzické násilie objavuje u žien s rôznym
stupňom dosiahnutého vzdelania, predsa len má tendenciu narastať s poklesom vzdelanostného
stupňa.
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1.1.5 PRIAMA SKÚSENOSŤ ŽIEN

SO SKUTKAMI SEXUÁLNEHO NÁSILIA V INTÍMNYCH

VZŤAHOCH
Skutky sexuálneho či sexualizovaného násilia sa vyskytujú nie len zo strany cudzích mužov,
ale aj v rámci intímneho vzťahu – zo strany manžela alebo partnera. Do výskumu sa zaradili dva
skutky sexuálneho násilia: vymáhanie sexu (proti vôli ženy, nechcené sexuálne praktiky, atď.) a
znásilnenie.
Graf 6: Súhrnná skúsenosť so skutkami sexuálneho násilia od súčasného partnera (rok 2008)
vôbec
91,4%

iba raz
2,9%

opakovane
5,7%

Ako ukazuje graf 6, spolu takmer 9 % žien, ktoré mali v čase výskumu partnera, zažilo aspoň jeden
z týchto skutkov od svojho súčasného partnera. V prípade 6 % žien

išlo o opakovaný výskyt

a v prípade 3 % o jednorazový výskyt takýchto skutkov.
Graf 7: Súhrnná skúsenosť so skutkami sexuálneho násilia od bývalého partnera (rok 2008)
vôbec
74,3%

iba raz
6,6%

opakovane
19,1%

Zo strany bývalého partnera (graf 7) bola skúsenosť žien Slovenska ešte bohatšia. Opakovane zažilo
aspoň jeden zo skutkov sexuálneho násilia 19,1 % relevantných žien a jednorazový výskyt uviedlo 6,6
% (spolu 25,7 % zo žien s bývalým partnerom).
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Graf 8: Skutky sexuálneho násilia od súčasného a bývalého partnera v (rok 2008 v %)
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Ako ukazuje graf 8, v prípade bývalého partnera bola uvádzaná frekvencia viac ako dvojnásobne
vyššia aj pri sledovaní jednotlivých skutkov sexuálneho násilia - vymáhanie sexu (proti vôli ženy,
nechcené sexuálne praktiky a podobne) a znásilnenie. Podiel žien, ktoré zažili vymáhanie sexu od
súčasného partnera predstavoval 8,8 %, za bývalého partnera výskyt vzrástol až na 26,3 %.
Znásilnenie od súčasného partnera uviedlo 1,2 % žien a od bývalého partnera 4,8 %. U znásilnenia
prevážil jednorazový výskyt, u vymáhania sexu opakovaný výskyt daného správania.
Je zrejmé, že dotazníkovým šetrením sa sexuálne násilie veľmi ťažko zisťuje a nepodarilo sa
pravdepodobne zachytiť jeho skutočný výskyt v reálnom živote. Avšak miera uvedených znásilnení
reprezentovaná 5 % žien spomedzi tých, ktoré mali v minulosti partnera, a 1,2 % spomedzi žien
odpovedajúcich za súčasného partnera, je napriek tomu vysoká. Skutky využívajúce donútenie proti
prirodzenej sexualite partnerky sú za bývalého partnera niekoľkonásobne častejšie (dvojnásobne
častejšie v prípade vymáhania sexu a trojnásobne v prípade znásilnenia).
Tab 4: Skutky sexuálneho násilia (rok 2002 : rok 2008 : nižšie vzdelanie 2008 v %)
... od súčasného partnera
vymáhanie sexu (proti vôli, nechcené sexuálne
praktiky,...)
znásilnenie
... od bývalého partnera
vymáhanie
praktiky,...)
znásilnenie

sexu

(proti

vôli,

nechcené

sexuálne
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Zažila
aspoň raz

Zažila
opakovane

Nezažila
ani raz

18 : 9 : 13

14 : 6 : 9

82 : 91 : 87

4:1:2
Zažila
aspoň raz

3:0:1
Zažila
opakovane

96 : 98 : 98
Nezažila
ani raz

36 : 26 : 27

29 : 20 : 24

64 : 74 : 73

10 : 5 : 5

7:2:2

90 : 95 : 95

V porovnaní situácie v roku 2008 a 2002 platia aj za sexuálne násilie rovnaké tendencie (tabuľka 4):
pokles výskytu v roku 2008 a väčšia podobnosť skúsenosti žien s nižším vzdelaním s úrovňou zistenou
v roku 2002.
Graf 9: Súhrnná skúsenosť so skutkami sexuálneho násilia od súčasného partnera (rok 2002 a 2008
výskyt v %)
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V roku 2002 až 16 % dospelých žien SR uviedlo, že od svojho súčasného partnera zažili aspoň raz
niektorý zo sledovaných skutkov sexuálneho násilia (graf 9). 12,5 % žien deklarovalo opakovaný
výskyt takéhoto správania od svojho súčasného partnera. V roku 2008 uviedlo aspoň ojedinelú
skúsenosť so skutkami sexuálneho násilia od súčasného partnera 8,6 % celkového súboru žien so
súčasným partnerom (z toho 5,7 % žien deklarovalo opakovanú skúsenosť), no zo žien s nižším
vzdelaním to bolo v celkovom vyjadrení až 15 % (opakovaný výskyt 10 %). Rovnaké pravidlo platí

i pre bývalého partnera – väčšia podobnosť podsúboru žien s nižším vzdelaním s celkovým
súborom žien z roku 2002 (graf 10).
Graf 10: Súhrnná skúsenosť so skutkami sexuálneho násilia od bývalého partnera (rok 2002 a 2008
výskyt v %)
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Je zrejmé, že sexuálne násilie páchané na ženách v intímnom vzťahu nie je na Slovensku zriedkavou
záležitosťou. Ani pri tejto forme násilia sa SR nelíši od ostatného sveta, kde sa podľa štúdie WHO
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proporcia žien, ktoré zažili pokus o alebo dokonanie vynúteného sexu od intímneho partnera
pohybuje od 8 % do 46 % zo žien, ktoré niekedy mali intímny vzťah.

1.1.6 PRIAMA SKÚSENOSŤ ŽIEN SO SKUTKAMI PSYCHICKÉHO POŠKODZOVANIA V
INTÍMNYCH VZŤAHOCH

Fyzické a sexuálne násilie nie sú jedinými druhmi násilného správania, ktoré sa v intímnych
vzťahoch vyskytujú, negatívne prejavy správania partnera voči žene môžu nadobúdať množstvo
podôb. Pri meraní týchto iných druhov násilia medzi partnermi sa používajú rôzne triedenia
a typológie. V rámci tohto výskumu sa dal dôraz – rovnako ako v roku 2002 - na typ správania6.
"Ostatné" násilie na ženách v rámci intímneho vzťahu sa rozčlenilo na tri typy: psychické, ekonomické
a sociálne. K takémuto triedeniu sa pristúpilo z analytických dôvodov, v realite je totiž nemožné
jednotlivé druhy navzájom oddeliť7.
Psychické násilie explicitne spomína každá zo známych definícií násilia páchaného na ženách (pozri
úvodnú časť). Do výskumu sa zo skutkov psychického poškodzovania vybralo na základe zahraničných
a domácich výskumných skúseností päť možností (pozri tabuľku 5).
Graf 11: Súhrnná skúsenosť so skutkami psychického násilia od súčasného partnera (rok 2008 v %)

opakovane
30,2%

vôbec
64%
iba raz
5,8%

6

Podľa zahraničných štúdií sa pri skúmaní s týmto "ostatným" násilím medzi partnermi používajú rôzne triedenia
a špecifikácie – v závislosti od toho, či sa dáva dôraz na dôsledky alebo na typ daného spôsobu správania.
7

Aj fyzická agresia vedie k psychickej ujme. Monitorovacia štúdia za klientov CPPS poukázala na to, že ženy často horšie
pociťujú a prežívajú psychické týranie a ponižovanie, ako fyzické násilie (Bodnárová - Filadelfiová 2002).
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Spomedzi žien, ktoré mali v čase výskumu partnera, uviedlo skúsenosť aspoň s ojedinelým výskytom
niektorého z piatich sledovaných spôsobov psychického poškodzovania od súčasného partnera spolu
36 %. V prípade 30,2 % týchto žien sa niektorý zo skutkov vyskytol opakovane a 5,8 % uviedlo
ojedinelý výskyt takéhoto správania (graf 11).
Graf 12: Súhrnná skúsenosť so skutkami psychického násilia od bývalého partnera (rok 2008 v %)

iba raz 6,3%

vôbec 35,8%

opakovane
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Aj u tohto typu násilia je skúsenosť žien s bývalými partnermi výrazne častejšia (takmer dvojnásobne
častejšia). Aspoň raz zažilo niektorý zo sledovaných skutkov psychického násilia 64,2 % relevantných
žien, z toho opakovane sa niektorý z nich objavil u 57,9 % všetkých žien s bývalým partnerom (graf
13).
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Graf 13: Skutky psychického násilia od súčasného a bývalého partnera(rok 2008 v %)
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4,6

Ktoré skutky psychického násilia sa v živote žien na Slovensku objavujú najčastejšie? Ako vyplýva
z grafu 13, predovšetkým je to neslušné či nedôstojné správanie partnera, a potom vulgárne nadávky.
Od súčasného partnera ich niekedy zažila štvrtina žien a od bývalého partnera až polovica
relevantných žien. Pomerne časté sú však aj ostatné merané skutky psychického poškodzovania, ako
je neustála kritika ženy (v zmysle – nič nerobí dobre, je na príťaž a podobne), ponižovanie pred členmi
rodiny alebo známymi a rôzne nezmyselné zákazy a príkazy (ako sa obliecť, ako čo robiť a podobne).
Od súčasného partnera má s takýmto typom správania osobnú skúsenosť 15 % a viac žien (napríklad
s neustálymi zákazmi a príkazmi sa stretlo 15,3 %, s ponižovaním 17,5 % a s neustálou kritikou vyše
22 % žien), od bývalého partnera to bol viac ako dvojnásobne častejší výskyt – takmer 40 % v prípade
ponižovania a zákazov a vyše 40 % u neustálej kritiky správania ženy.
Tab 5: Skutky psychického poškodzovania (rok 2002 : rok 2008 : nižšie vzdelanie 2008 v %)
... od súčasného partnera
Neslušné, nedôstojné správanie k partnerke
Vulgárne nadávky
Neustála kritika (nič nerobí dobre, je na príťaž,...)
Ponižovanie pred členmi rodiny, známymi,...
Neustále zákazy, príkazy (ako sa obliecť, namaľovať, ako čo
robiť,...)
... od bývalého partnera
Neslušné, nedôstojné správanie k partnerke
Vulgárne nadávky
Neustála kritika (nič nerobí dobre, je na príťaž,...)
Ponižovanie pred členmi rodiny, známymi,...
Neustále zákazy, príkazy (ako sa obliecť, namaľovať, ako čo
robiť,..)

Zažila
aspoň raz
36 : 24 : 34
32 : 25 : 41
30 : 22 : 33
29 : 18 : 23

Zažila
opakovane
30 : 18 : 26
27 : 20 : 35
24 : 18 : 28
24 : 13 : 15

Nezažila
ani raz
64 : 76 : 66
68 : 75 : 59
70 : 78 : 67
71 : 82 : 77

20 : 15 : 19

17 : 11 : 13

80 : 85 : 81

Zažila
aspoň raz
60 : 51 : 50
53 : 49 : 55
49 : 43 : 45
46 : 38 : 40

Zažila
opakovane
54 : 45 : 47
48 : 44 : 52
44 : 38 : 36
42 : 33 : 32

Nezažila
ani raz
40 : 49 : 50
47 : 51 : 45
51 : 57 : 55
54 : 62 : 60

41 : 36 : 34

34 : 31 : 30

59 : 64 : 66

Z tabuľky 5 je zrejmé, že rozdiel medzi celkovým (zažila aspoň raz) a opakovaným výskytom je u
jednotlivých skutkov psychického poškodzovania vyšší než pri fyzickej agresii či sexuálnom násilí. Ale
aj pri tomto type násilných skutkov platí, že prevažuje opakovaný výskyt. Ak sa takéto správanie
muža v intímnom vzťahu vyskytne, spravidla nezostáva pri ojedinelom akte, ale dané správanie sa
opakuje. Tabuľka tiež dokumentuje väčšiu podobnosť v úrovni výskytu jednotlivých skutkov
psychického násilia medzi celkovým súborom žien z roku 2002 a podsúborom žien s nižším vzdelaním
z roku 2008.
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Graf 14: Súhrnná skúsenosť so skutkami psychického násilia od súčasného partnera ( rok 2002 a
2008 výskyt v %)
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Ako vidieť z grafu 14, v roku 2002 uviedlo skúsenosť so skutkami psychického poškodzovania spolu
46,5 % žien so súčasným partnerom, v roku 2008 to bolo 36 % (o 10 % menej). Zo žien z nižším
vzdelaním to v roku 2008 bolo 42,3 % (len o 4 % menej ako v roku 2002).
Graf 15 názorne ukazuje, že v prípade bývalých partneroch nebol rozdiel vo výskyte psychického
násilia medzi rokom 2002 a 2008 taký veľký. Úroveň výskytu zaznamenala pokles len o 5 % (u žien
s nižším vzdelaním iba o 3 %).
Graf 15: Súhrnná skúsenosť so skutkami psychického násilia od bývalého partnera (rok 2002 a 2008
výskyt v %)
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Záverom možno konštatovať, že sledované skutky psychického násilia patria v celej plejáde typov
správania partnera voči partnerke k najfrekventovanejším (najväčší výskyt). A platí to pre obidva
sledované roky – 2002 aj 2008. Podobne ako u predchádzajúcich typov násilného správania
v intímnych vzťahoch je omnoho častejšie za bývalých partnerov.
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1.1.7

PRIAMA

SKÚSENOSŤ

ŽIEN

SO

SKUTKAMI

EKONOMICKÉHO ZNEUŽÍVANIA

V INTÍMNYCH VZŤAHOCH

Legislatívnou úpravou Trestného zákona z roku 2002 a neskoršími novelizáciami sa pri týraní
blízkej osoby zadefinovali aj skutky ekonomickej povahy. Ako sa uvádza v § 215, patrí k nim napríklad
obmedzovanie prístupu blízkej osoby k majetku, odopieranie ošatenia, hygieny a podobne. Hoci
postoje slovenskej verejnosti k ekonomickému zneužívaniu žien v intímnych vzťahoch nie sú také
jednoznačné ako v prípade fyzického alebo sexuálneho násilia, pomerne veľká časť populácie
Slovenska takéto skutky považuje za násilné, pričom tento názor výrazne viac deklarujú ženy než muži
(pozri Bodnárová – Filadelfiová, 2003).
Ekonomické zneužívanie sa pre potreby výskumu operacionalizovalo prostredníctvom štyroch
spôsobov správania partnera k žene: obmedzovanie financií, neprispievanie na domácnosť, ničenie či
rozpredávanie vecí v byte a odopieranie jedla.
Graf 16: Súhrnná skúsenosť so skutkami ekonomického násilia od súčasného partnera (rok 2008)

vôbec 78,1%

iba raz 3,9%

opakovanie
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Aspoň ojedinelý výskyt niektorého zo sledovaných štyroch skutkov ekonomického zneužívania od
svojho súčasného partnera uviedlo spolu 21,9 % žien, opakovane sa objavilo u 18 % z nich (graf 16).
Graf 17: Súhrnná skúsenosť so skutkami ekonomického násilia od bývalého partnera (rok 2008)

vôbec 57,1%

iba raz 3%
opakovane
39,9%
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Empiricky namerané hodnoty za bývalého partnera (graf 17) sú – rovnako ako u predchádzajúcich
druhov násilia – výrazne vyššie, tu viac ako dvojnásobne. Až 42,9 % žien s bývalým partnerom zažilo
ekonomické násilie aspoň raz a 39,9 % opakovane.
Graf 18: Skutky ekonomického násilia od súčasného a bývalého partnera (rok 2008 v %)
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Z jednotlivých skutkov ekonomického násilia majú ženy na Slovensku najviac skúseností
s neprispievaním na domácnosť a výživu detí. Zo svojej domácnosti ho pozná od súčasného partnera
14,9 % žien a od bývalého až 34,8 % relevantných žien (graf 18). Iba o málo menší výskyt malo
obmedzovanie financií (vyžadovanie podrobného vyúčtovania, potreba prosíkať o každú korunu
a pod.): 14,8 % žien zažilo takéto správanie od súčasného partnera a 30,3 % od bývalého. S ničením či
rozpredávaním vecí má priamu skúsenosť takmer 6 % žien so súčasným a 18,2 % s bývalým
partnerom. Výskyt odopierania alebo obmedzovania jedla bol od súčasných partnerov na úrovni
takmer 3 % a od bývalých partnerov takmer 7 %.
U všetkých skutkov ekonomického násilia prevažoval opakovaný výskyt (pozri aj tabuľku 6). Znamená
to, že i ekonomické násilie má tendenciu sa opakovať, iba zriedka zostáva pri ojedinelom výskyte.
Úroveň, v akej sa jednotlivé skutky objavovali v roku 2002, bola takmer rovnaká s výskytom za
skupinu žien s nižším vzdelaním z roku 2008. Oprávňuje to vysloviť predpoklad, že pri rovnakom
vzdelanostnom zložení súboru žien v obidvoch sledovaných rokoch by z hľadiska priamej skúsenosti
žien Slovenska s ekonomickým násilím zmena nenastala alebo by bola len minimálna. Zaznamenaný
pokles výskytu ekonomického násilia v priebehu 5 rokov je viac výsledkom zmien vo vzdelanostnej
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úrovni žien ako redukcie tohto násilia vplyvom iných činiteľov (rast sebauvedomenia žien, schopnosti
brániť sa a podobne).
Tab 6: Skutky ekonomického zneužívania (rok 2002 : rok 2008 : nižšie vzdelanie 2008 v %)
... od súčasného partnera
Obmedzovanie financií (chce veľmi podrobné vyúčtovanie,
nechá "žobroniť" o každú korunu,...)
Neprispievanie na domácnosť, výživu detí (nedáva financie,
ale spotrebúva)
Ničenie, rozpredávanie vecí v byte
Odopieranie jedla, obmedzovanie potravy
... od bývalého partnera
Obmedzovanie financií (chce veľmi podrobné vyúčtovanie,
nechá "žobroniť" o každú korunu,...)
Neprispievanie na domácnosť, výživu detí (nedáva financie,
ale spotrebúva)
Ničenie, rozpredávanie vecí v byte
Odopieranie jedla, obmedzovanie potravy

Zažila
aspoň raz
22 : 15 : 21

Zažila
opakovane
19 : 12 : 18

Nezažila
ani raz
78 : 85 : 79

20 : 15 : 17

17 : 11 : 14

80 : 85 : 83

9:6:7
4:3:4
Zažila
aspoň raz
37 : 30 : 37

7:4:5
3:2:3
Zažila
opakovane
33 : 27 : 35

91 : 94 : 93
96 : 97 : 96
Nezažila
ani raz
63 : 70 : 63

40 : 35 : 47

38 : 33 : 44

60 : 65 : 53

22 : 18 : 19
10 : 7 : 10

18 : 14 : 17
7:6:6

78 : 82 : 81
90 : 93 : 90

Z tabuľky 5 vyplýva, že s obmedzovaním financií a neprispievaním na domácnosť mala v roku 2008
určitú skúsenosť každá piata žena s nižším vzdelaním, ktorá mala v čase výskumu partnera, a takmer
každá druhá žena takéto správanie zažila od bývalého partnera. Vyhranenejšie skutky ekonomického
násilia sa vyskytovali v menšej miere: s ničením a rozpredávaním vecí z bytu sa niekedy v živote
stretlo 19 % žien so základným vzdelaním alebo učňovskou školou od bývalého partnera a 7 % od
súčasného partnera. Odopieranie jedla zažilo takmer 10 % týchto žien v minulom vzťahu a 4 % v
súčasnom vzťahu.
Graf 19: Súhrnná skúsenosť so skutkami ekonomického násilia od súčasného partnera (rok 2002 a
2008 výskyt v %)
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Ak porovnávame celkovú skúsenosť žien SR s ekonomickým násilím od súčasného partnera v roku
2002 a 2008, možno hovoriť iba o malej zmene. Za celý súbor žien je rozdiel o necelých 8 %,
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v porovnaní so ženami s nižším stupňom vzdelania je to menej ako 5 %. V prípade bývalých partnerov
došlo dokonca v porovnaní s rokom 2002 k nárastu ekonomického násilia u tejto skupiny žien:
z necelých 48 % na viac ako 53 % (graf 19 a 20).
Graf 20: Súhrnná skúsenosť so skutkami ekonomického násilia od bývalého partnera (rok 2002 a
2008 výskyt v %)
opakovane

rok 2002
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Ekonomické násilie nie je teda ženám na Slovensku neznáme. Objavilo sa v pomerne širokom rozsahu
už vo výskume z roku 2002 a zotrvalo aj v roku 2008. Ženy SR nie sú ušetrené ani od tohto druhu
násilného správania v intímnych vzťahoch8.
1.1.8 PRIAMA SKÚSENOSŤ ŽIEN SO SKUTKAMI SOCIÁLNEHO IZOLOVANIA A KONTROLY
V INTÍMNYCH VZŤAHOCH

Posledným, v poradí piatym druhom násilia, ktorý sa výskum pokúšal zmerať, bolo tzv.
sociálne násilie. Operacionalizovalo sa prostredníctvom štyroch skutkov predstavujúcich snahy
partnera o sociálnu izoláciu ženy. Išlo o nasledovné spôsoby správania: neustála kontrola (čo robí,
kam chodí a s kým), obmedzovanie stretnutí s priateľkami a rodinou, zákaz rozprávať s inými mužmi a
zákaz alebo obmedzovanie chodenia do zamestnania. Podobne ako v prípade ekonomického násilia,
aj ku skutkom násilného obmedzovania kontaktov a kontroly v intímnom vzťahu zaujala slovenská
verejnosť nejednoznačný a rodovo diferencovaný postoj (Bodnárová – Filadelfiová, 2003). Veľká časť
populácie Slovenska ich za násilie nepovažuje a tento odmietavý postoj bol v roku 2002 častejší u
mužov.

8

Možno na tomto mieste pripomenúť vyhlásenie jedného kolegu. Pri zmienke o násilných skutkoch ekonomickej povahy
poznamenal: „Hádam nechceš považovať neprispievanie na domácnosť alebo to, že neprispieva ale spotrebúva za násilie, to
by musel byť u nás na dedine násilníkom každý druhý muž!“. A zistený výskyt sa k týmto proporciám aj blíži (pozri výskyt za
bývalých partnerov – graf 20).
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Graf 21: Súhrnná skúsenosť so skutkami sociálneho násilia od súčasného partnera (rok 2008 v %)
vôbec;
71,2%

iba raz;
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; 21,7%

Osobná skúsenosť žien s takýmito spôsobmi správania zo strany intímneho partnera je však pomerne
bohatá. Ako vidieť z grafu 21, zo strany súčasného partnera zažilo aspoň jeden zo štyroch spôsobov
kontrolujúceho a obmedzujúceho správania 28,8 % relevantných žien, opakovane sa objavili u 21,7 %
z nich.
Graf 22: Súhrnná skúsenosť so skutkami sociálneho násilia od bývalého partnera (rok 2008 v %)

vôbec
46,6

iba raz
6

opakovane
47,4

Opätovne je podstatne iná situácia za bývalého partnera – skutky sociálneho izolovania a kontroly
vykázali v tomto prípade niekoľkonásobne vyšší výskyt. Uviedla ich takmer polovica žien, ktoré mali v
minulosti partnera: 53,4 % relevantných žien deklarovalo aspoň ojedinelý výskyt a 47,4 % opakovaný
výskyt niektorého zo skutkov (graf 22).
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Graf 23: Skutky sociálneho násilia od súčasného a bývalého partnera (rok 2008 v %)
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Od súčasného i bývalého partnera mali ženy najviac skúseností s

neustálou kontrolou aktivít

a pohybu. Už sa niekedy vyskytla u 22,6 % žien SR, ktoré mali súčasného partnera, v prípade 17 % z
nich sa takéto kontrolné praktiky vyskytli opakovane (graf 23). Pri hodnotení správania bývalého
partnera sa celkový podiel žien zvýšil až na 47,3 % pri akomkoľvek výskyte a opakovaný výskyt sa
zvýšil na 41,8 %. Obmedzovanie stretnutí s priateľmi a rodinou zažilo taktiež pomerne veľa žien: od
súčasného partnera 18,6 % žien a od bývalého partnera až 39 % žien.
Hoci sú zostávajúce dva skutky sociálnej izolácie a kontroly menej frekventované ako tie
predchádzajúce, rozhodne ich výskyt nemožno považovať za výnimočný či zriedkavý. So zákazom
rozprávať sa s inými mužmi malo totiž skúsenosť bezmála 14 % žien so súčasným partnerom a vyše
31,4 % žien s bývalým partnerom. Najmenej priamych skúseností majú naše ženy s obmedzovaním či
zakazovaním zamestnania: zo strany súčasného partnera ho zažilo takmer 5 % žien a od bývalého
partnera takmer 14 %.
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Tab 7: Skutky sociálneho izolovania a kontroly (rok 2002 : rok 2008 : nižšie vzdelanie 2008 v %)
Zažila
aspoň raz
29 : 23 : 25
27 : 19 : 26
21 : 14 : 17
8:5:8
Zažila
aspoň raz
56 : 47 : 55
50 : 39 : 45
42 : 31 : 35
18 : 14 : 15

... od súčasného partnera
Neustála kontrola (čo robí, kam chodí, s kým,...)
Obmedzovanie stretnutí (s priateľkami, s rodinou,...)
Zákaz rozprávať sa s inými mužmi
Obmedzovanie a zakazovanie chodiť do zamestnania
... od bývalého partnera
Neustála kontrola (čo robí, kam chodí, s kým,...)
Obmedzovanie stretnutí (s priateľkami, s rodinou,...)
Zákaz rozprávať sa s inými mužmi
Obmedzovanie a zakazovanie chodiť do zamestnania

Zažila
opakovane
24 : 17 : 22
21 : 13 : 21
17 : 9 : 12
6:3:6
Zažila
opakovane
49 : 41 : 53
45 : 34 : 36
37 : 26 : 33
16 : 11 : 11

Nezažila
ani raz
71 : 77 : 75
73 : 81 : 74
79 : 86 : 83
92 : 95 : 92
Nezažila
ani raz
44 : 53 : 45
50 : 61 : 55
58 : 69 : 65
82 : 86 : 85

Ani sociálne násilie sa nedostalo do pozície „výnimky z pravidla“. Teda takisto ako u predchádzajúcich
druhov nastal pri porovnávaní jednotlivých násilných skutkov za celý súbor 2002 a 2008 pokles (o 3 –
8 % pri súčasnom partnerovi a vyše 10 % pri bývalom partnerovi). Výskyt za celý súbor žien z roku
2002 sa výrazne podobá na zistený výskyt u žien s nižším vzdelaním v roku 2008.

Graf 24: Súhrnná skúsenosť so skutkami sociálneho izolovania a kontroly od súčasného partnera (rok
2002 a 2008 v %)
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Hoci u jednotlivých skutkov sociálneho izolovania a kontroly bol medzi rokmi 2002 a 2008
zaznamenaný pokles ich výskytu, u súhrnnej skúsenosti žien tomu bolo naopak – v porovnaní rokov
vzrástla. Z celkového súboru žien vo veku 18 – 65 rokov, ktoré mali v čase výskumu partnera, zažilo
aspoň raz od svojho súčasného partnera prinajmenšom jeden zo štyroch sledovaných skutkov
sociálneho násilia 18,3 %v roku 2002 a 28,8 % v roku 2008 (graf 24). U žien s nižším stupňom

45

ukončeného vzdelania to bolo až 31,9 %. Ojedinelý výskyt niektorého zo skutkov tu tvorí približne
tretinu celkového zisteného výskytu.
Skúsenosť žien so skutkami sociálnej izolácie a kontroly je pomerne vyrovnaná i pri hodnotení
správania bývalého partnera (graf 25). V roku 2002 malo nejakú skúsenosť aspoň s jedným zo štyroch
týchto skutkov 55,3 % relevantných žien, v roku 2008 to bolo 53,4 %. Za ženy s vyšším vzdelaním bol
zaznamenaný nárast – na 56,9 %.
Graf 25: Súhrnná skúsenosť so skutkami sociálneho izolovania a kontroly od bývalého partnera (rok
2002 a 2008 v %)
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Empirické údaje poukazujú na pomerne širokú tendenciu mužov – partnerov ku kontrolnému
správaniu voči svojim partnerkám a k snahám o ich izoláciu. Ich zistený širší výskyt môže znamenať
dve veci: buď sú na takéto správanie ženy citlivejšie a viac si ho uvedomujú, alebo zasahuje stále širší
okruh partnerských vzťahov. Nemusia sa kumulovať všetky sledované spôsoby správania v jednom
vzťahu, ale môže sa rozširovať počet vzťahov, kde sa objaví aspoň jeden z nich. Hoci tieto skutky
populácia SR v roku 2002 nevnímala vo väčšine ako násilie (nevideli to takto predovšetkým muži),
v reálnom živote môže znamenať výrazné obmedzenie práv a slobôd ženy a spôsobovať jej psychické
utrpenie alebo inú ujmu. Bolo by zaujímavé v budúcnosti porovnať, ako sa v priebehu času posúva
hodnotenie jednotlivých skutkov vo verejnej mienke9. To sa ale týka nie len sociálneho, ale aj iných
sledovaných druhov a foriem násilného správania zo strany intímnych partnerov.

9

Pri výskume v roku 2008 nebolo možné výskum z roku 2002 zopakovať v celej šírke (ako dve výskumné aktivity – jedna
zameraná na názory a postoje verejnosti a druhá na skúsenosti a názory žien). Opakovala sa iba jedna časť zameraná na
ženy, na druhú časť výskumu nebol dostatok financií a nesmerovala k nemu ani spoločenská objednávka.
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ZHRNUTIE ZISTENÍ

Zo všetkých žien vo veku od 18 – 65 rokov aspoň raz prinajmenšom jeden zo 7 sledovaných
skutkov fyzickej agresie zo strany súčasného partnera zažilo 15 % žien a zo strany bývalého
partnera 39,5 %. S rastúcou závažnosťou fyzickej agresie klesá podiel žien, ktoré takéto
správanie v intímnom vzťahu zažili. Pomerne malý rozdiel medzi celkovým a opakovaným
výskytom fyzickej agresie však napovedá o tom, že ženy zažívali fyzické útoky opakovanie
počas dlhšieho obdobia. V porovnaní s rokom 2002 bol zaznamenaný súhrnný pokles
fyzickej agresie zo strany súčasného aj bývalého partnera, nie však u žien so základným
a učňovským vzdelaním.

Pokles výskytu násilného správania v roku 2008 bol s veľkou

mierou pravdepodobnosti spôsobený práve celkovým posunom vo vzdelanostnej štruktúre
žien. Hoci sa fyzické násilie objavuje u žien s rôznym stupňom dosiahnutého vzdelania,
predsa len má tendenciu narastať s poklesom vzdelanostného stupňa.
Sexuálne násilie zažilo 9 % žien so súčasným partnerom a 25,7 % žien s bývalým
partnerom. Skutky využívajúce donútenie proti prirodzenej sexualite partnerky sú za
bývalého partnera niekoľkonásobne častejšie (dvojnásobne častejšie v prípade vymáhania
sexu a trojnásobne v prípade znásilnenia). Pokles výskytu v roku 2008 a väčšia podobnosť
skúsenosti žien s nižším vzdelaním s úrovňou zistenou v roku 2002 vypovedá o podobnej
tendencii ako pri fyzickej agresii.
Priamu skúsenosť so psychickým poškodzovaním zo strany súčasného partnera uviedlo 36
% žien a zo strany bývalého partnera 64,2 % žien, pričom väčšinou išlo o opakovanú
skúsenosť. Sledované skutky psychického násilia voči partnerke spomedzi všetkých druhov
násilia patria k najfrekventovanejším . Platí to pre obidva sledované roky – 2002 aj 2008.
Ekonomické zneužívanie v podobe obmedzovania financií, neprispievania na domácnosť,
ničenia či rozpredávania vecí v byte a odopierania jedla osobne zakúsilo takmer 22 % žien
so súčasným partnerom a 43 % s bývalým partnerom. Úroveň, v akej sa jednotlivé skutky
objavovali v roku 2002, bola takmer rovnaká s výskytom za skupinu žien s nižším vzdelaním
z roku 2008. Oprávňuje to vysloviť predpoklad, že pri rovnakom vzdelanostnom zložení
súboru žien v obidvoch sledovaných rokoch by z hľadiska priamej skúsenosti žien Slovenska
s ekonomickým násilím zmena nenastala alebo bola len minimálna.
S násilnými skutkami sociálnej izolácie a neustálej kontroly má skúsenosť 28,8 % žien so
súčasným partnerom a 53,4 % žien s bývalým partnerom.

Súhrnná skúsenosť žien so

sociálnym násilím v porovnaní rokov vzrástla (o 10 percentuálnych bodov pri súčasnom
partnerovi). Ich zistený širší výskyt môže znamenať dve veci: buď sú na takéto správanie ženy
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oproti minulosti citlivejšie a viac si ho uvedomujú, alebo zasahuje stále širší okruh
partnerských vzťahov.
Súhrnná skúsenosť žien so všetkými druhmi násilia zo strany súčasného a bývalého
partnera zostala v priebehu rokov 2002 a 2005 rovnako vysoká, pričom ženy s nižším
vzdelaním sú zasiahnuté viac oproti iným vzdelanostným kategóriám žien.

V prípade

sociálneho násilia došlo v porovnaní s rokom 2002 k nárastu súhrnnej skúsenosti žien najmä
zo strany súčasného partnera.
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1.2 TYPY KOMBINOVANÝCH NÁSILNÝCH VZŤAHOV NA ŽENÁCH ZO STRANY INTÍMNEHO
PARTNERA
JARMILA FILADELFIOVÁ
1.2.1 KONŠTRUKCIA TYPOV KOMBINOVANÝCH NÁSILNÝCH VZŤAHOV

Ako už bolo viackrát spomínané, v praxi sa jednotlivé druhy či formy násilia nevyskytujú
izolovane. Prakticky sa nedá nájsť vzťah, kde by dochádzalo napríklad výlučne len k fyzickému násiliu
a nebolo by sprevádzané psychickým, sociálnym alebo ekonomickým násilím. Výsledky výskumu
z roku 2002, ale aj z roku 2008 tendenciu ku kumulácii násilných skutkov za rôzne druhy násilia na
Slovensku potvrdili. Fyzické násilie sa často viaže s rastom kontroly partnera nad správaním ženy, je
sprevádzané psychickým týraním alebo sexuálnym násilím a podobne. Neboli zriedkavé prípady, keď
sa kumulovali skutky za všetky sledované druhy násilia. V jednom intímnom vzťahu sa objavujú rôzne
druhy násilného správania.
Preto sa v ďalšom kroku spracovania empirických údajov pristúpilo ku komplexnejším spôsobom
analýzy. S využitím viac-variačných metód sa posudzovalo za každú jednotlivú ženu všetkých 24
sledovaných skutkov násilného správania partnera zároveň podľa toho, ako často sa vo vzťahu
vyskytli. Analýza odhalila tri základné typy intímnych vzťahov:
TYP 1 - do prvého typu sa zaradili vzťahy, ktoré boli najviac podobné nenásilnému vzťahu (nulovému
výskytu násilných skutkov). Typ však pokrýva pomerne širokú škálu intímnych vzťahov. Zaradili sme
sem vzťahy, v ktorých partneri sledované spôsoby správania voči ženám neuplatnili buď vôbec, ale aj
vzťahy, kde sa menej často opakovali niektoré z foriem psychického násilia (vulgárne nadávky, kritika
ženy a nedôstojné správanie voči nej) alebo došlo k ojedinelému výskytu niektorej zo slabších foriem
fyzickej agresie či niektorému skutku psychického, sociálneho, ekonomického či sociálneho násilia,
prípadne ojedinelému vzmáhaniu sexu. Žiaden zo sledovaných násilných skutkov sa v tomto type
vzťahov neobjavoval mnohokrát alebo takmer stále a vyhranenejšie formy násilia sa nevyskytovali
vôbec. Podobne ako v roku 2002 by sa tento vzťah dal nazvať „od ideálu po ojedinelé zlyhanie“
a reprezentuje nenásilné vzťahy.

Pomenovanie tohto typu ako nenásilný vzťah

treba chápať

v kontexte ostatných dvoch typov (typ 2 a typ 3) ako aj faktu, že za hranicu násilia sa považuje
opakovaný výskyt niektorých skutkov fyzického alebo sexuálneho násilia a frekventovaný výskyt
skutkov psychického, sociálneho a ekonomického násilia. Treba však zdôrazniť, že ani tento vzťah nie
je úplne bez násilia a označenie „nenásilný“ je z dôvodu lepšieho odstupňovania typológie násilných
vzťahov.
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TYP 2 – násilný vzťah, vzťah charakterizovaný nasledovnou frekvenciou skutkov násilného správania:
takmer stále: vulgárne nadávky a krik
veľmi často: neustála kritika, zákazy a príkazy, neustála kontrola, neslušné či nedôstojné správanie,
obmedzovanie stretnutí
často: zákaz rozprávať sa s inými mužmi, ponižovanie pred inými, obmedzovanie financií,
neprispieva na domácnosť a deti, facky a buchnáty
opakovane: rozpredávanie a ničenie vecí, vyhrážanie ublížením a zabitím, sácanie a ťahanie za
vlasy, obmedzovanie a zákazy chodiť do zamestnania, vymáhanie sexu, bitka bez následkov
ojedinele: bitka s následkami, ohrozovanie zbraňou, škrtenie, obmedzovanie jedla
vôbec: znásilnenie

TYP 3 – vyhranený násilný vzťah: vzťah charakterizovaný nasledovnou frekvenciou skutkov násilného
správania:
veľmi často: neprispieva na domácnosť a deti, facky a buchnáty, obmedzovanie financií, zákaz
rozprávať sa s inými mužmi, bitka bez následkov
často: sácanie a ťahanie za vlasy, obmedzovanie a zákazy chodiť do zamestnania, vymáhanie sexu,
vyhrážanie ublížením a zabitím, vyhrážanie a vydieranie deťmi
opakovane: bitka s následkami, škrtenie, rozpredávanie a ničenie vecí, vyhrážanie samovraždou,
ohrozovanie zbraňou, obmedzovanie jedla
ojedinele: znásilnenie

Vytvorená typológia umožnila následne zaradiť skúmané ženy podľa štruktúry odpovedí na
frekvenciu výskytu jednotlivých násilných skutkov. Zaradenie prebiehalo na základe podobnosti
konkrétnej štruktúry odpovedí vymedzeným typom.
Do prvého typu sa zaradili vzťahy, ktoré boli najviac podobné nenásilnému vzťahu (nulovému výskytu
násilných skutkov).
Do druhého typu sa zaradili vzťahy, ktoré sa podobali na vzťah charakterizovaný frekventovanejším
výskytom viacerých skutkov psychického, ekonomického či sociálneho násilia a/alebo menej
opakovaným výskytom viacerých skutkov fyzického a/alebo sexuálneho násilia. Tento typ sa
vyznačoval aj niektorými zo silnejších foriem fyzického a sexuálneho násilia, aj keď sa objavovali
menej často.
A napokon do tretieho typu sa zaradili vzťahy podobné nasledovnej situácii: takmer trvalý výskyt
viacerých skutkov psychického, ekonomického či sociálneho násilia a častejšie sa opakujúce skutky
fyzického a/alebo sexuálneho násilia. V takomto vzťahu sú mnohé násilné spôsoby správania
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prítomné takmer stále a skutky fyzického a sexuálneho násilia, vrátane ich vyhranených foriem, sa
opakovali, niektoré z nich aj mnohokrát.
Druhý a tretí identifikovaný typ vzťahov nesú znaky násilia, reprezentujú dva stupne násilia10: Násilný
vzťah (typ 2) sa vyznačuje pretrvávajúcou frustráciou a tým, že hnev partnera niekedy prerastie do
fyzickej agresie voči žene, prípadne sa v ňom opakuje sexuálne násilie.
Vyhranený násilný vzťah (typ 3) sa vyznačuje rozmanitosťou foriem týrania, terorizácie a vyhrážania a
zvýšenou mierou majetníckeho a kontrolujúceho správania zo strany násilného partnera. Aké je
empirické naplnenie jednotlivých identifikovaných typov v rámci žien 18-65 ročných na Slovensku
v roku 2008 a 2002 prezentuje tabuľka 8.
1.2.2 SÚHRNNÝ VÝSKYT TYPOV KOMBINOVANÝCH NÁSILNÝCH VZŤAHOV

Tab 8: Zastúpenie jednotlivých typov intímnych vzťahov v rámci relevantných skupín žien (2008 a

Rok 2002

Rok 2008

2002, v %)
TYP INTÍMNEHO VZŤAHU

TYP 1

TYP 2

TYP 3

TYP 2 + TYP 3

Ženy so súčasným partnerom
Ženy s bývalým partnerom
Ženy so súčasným A ZÁROVEŇ bývalým
partnerom
Ženy so súčasným partnerom
Ženy s bývalým partnerom
Ženy so súčasným A ZÁROVEŇ bývalým
partnerom

78,8
72,1

15,3
15,7

5,9
12,2

21,2
27,9

60,8

25,5

13,7

39,2

74,8
55,0

13,8
19,9

11,4
25,1

25,2
45,0

49,0

25,0

26,0

51,0

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah.

Ako ukazuje tabuľka č. 8, zo žien, ktoré mali v čase výskumu v roku 2008 partnera, žilo v násilnom
vzťahu 21,2 % žien. Takýto podiel znamená, že v SR má prakticky viac ako každá piata žena skúsenosť
s násilím od svojho súčasného partnera. Pritom 15,3 % týchto žien žije v miernejšom násilnom vzťahu
a 5,9 % zažíva od súčasného partnera vyhranené násilie. Graficky daný pomer znázorňuje graf 26.

10

Podobné dvojstupňové násilie páchané v intímnom vzťahu sa identifikovalo vo viacerých krajinách, kde sa realizovali
výskumy tohto negatívneho javu (pozri napríklad štúdiu WHO).
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Graf 26: Podiel žien s priamou skúsenosťou s násilím zo strany súčasného partnera
(2008, % zo žien so súčasným partnerom)
nenásilný
vzťah; 78,8

vyhranený
násilný
vzťah; 5,9

násilný
vzťah; 15,3

Situácia je o niečo nepriaznivejšia pri hodnotení vzťahov s bývalým partnerom. Zo všetkých žien vo
veku 18 – 65 rokov, ktoré mali v minulosti partnerský vzťah, sa v roku 2008 pod násilné vzťahy
zaradilo spolu až 27,9 %. 15,7 % žien zažívalo od bývalého partnera miernejšie formy násilia a 12,2 %
žilo vo vyhranenom násilnom vzťahu (graf 27).
Graf 27: Podiel žien s priamou skúsenosťou s násilím zo strany bývalého partnera (2008, % zo žien
s bývalým partnerom)
nenásilný
vzťah; 72,1

vyhranený
násilný
vzťah; 12,2

násilný
vzťah; 15,7

Ďalšiu skupinu skúmaných žien tvoria také, ktoré mali partnera v čase výskumu a aj predtým. Tie
odpovedali za obidva partnerské vzťahy. V rámci tejto skupiny žien, ktoré mali aj súčasného aj
bývalého partnera, malo v roku 2008 osobnú skúsenosť s násilím aspoň od jedného z partnerov 39,2
%. Z toho 25,5 % zažilo aspoň od jedného z partnerov miernejšie násilie a 13,7 % zakúsilo aspoň od
jedného z partnerov vyhranenejšie násilie (graf 28). Podiel takých žien, ktoré zažili násilie od
obidvoch partnerov – od súčasného aj bývalého – tvoril spolu 7 % spomedzi tejto skupiny žien.
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Graf 28: Podiel žien s priamou skúsenosťou s násilím zo strany súčasného alebo bývalého partnera
(2008, % zo žien so súčasným aj bývalým partnerom)
nenásilný
vzťah; 60,8

vyhranený
násilný
vzťah; 13,7

násilný
vzťah; 25,5

Na základe zistených údajov možno zopakovať konštatovanie spred piatich rokov: výskyt násilia
páchaného na ženách v intímnom vzťahu ukazuje, že problém je stále na Slovensku veľmi vypuklý. Za
situácie, keď viac ako každá piata žena SR, ktorá má aktuálne intímny partnerský vzťah, a takmer
každá tretia žena, ktorá mala takýto vzťah v minulosti, zakúsila od partnera násilie, je intervencia
zodpovedných inštitúcií naďalej potrebná a nutná.
Skúsme sa teraz pozrieť, ako vyznieva porovnanie výskytu násilia s rokom 2002. Graf 29 ukazuje, že za
všetky sledované skupiny žien sa prejavil pokles. U žien odpovedajúcich za vzťah s bývalým
partnerom išlo o zníženie zo 45 % na 27,9 %, čo je rozdiel 17 %. Za skupinu žien so súčasným aj
bývalým partnerom došlo k zníženiu z 51 % na 39,2 % - rozdiel 12 %. Najmenší rozdiel v priebehu
piatich rokov sa zaznamenal u aktuálneho násilia, teda za ženy, ktoré odpovedali za súčasného
partnera (v čase výskumu žili v partnerskom vzťahu). V roku 2002 bol zaznamenaný výskyt násilia
u 25,2 % žien so súčasným partnerom, v tomto roku – v roku 2008 – to bolo 21,2 %. Rozdiel
predstavoval len 4 percentuálne body.
Graf 29: Podiel žien s priamou skúsenosťou s násilím zo strany súčasného alebo bývalého partnera
(porovnanie 2008 a 2002, % zo žien so súčasným aj bývalým partnerom)
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21,2
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27,9
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Vzhľadom na situáciu s veľkým vzdelanostným posunom vo výberovej vzorke žien vo veku 18 – 65
rokov (značný pokles základného a učňovského vzdelania a výrazný nárast hlavne stredoškolského
vzdelania s maturitou - bližšie pozri úvodnú časť) možno predpokladať, že rozdiel mohol byť
spôsobený práve touto metodologickou prekážkou. Výskyt násilia je v aktuálnych intímnych vzťahoch
11

na Slovensku v roku 2008 takmer rovnaký alebo rovnaký ako v roku 2002 .

1.2.3 PROFIL ŽIEN ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE ZO STRANY PARTNERA
a) Vek a rodinná štruktúra žien
Takmer všetky štúdie o násilí páchanom na ženách zo strany intímneho partnera konštatujú
výskyt násilia u žien každého veku. A empirické údaje za Slovensko to potvrdzujú: násilie zo strany
partnera zažívajú všetky vekové skupiny žien. Ako ukazuje graf 30, tak v rámci násilného, ako aj
v rámci vyhraneného násilného vzťahu sa vyskytovali ženy mladšie, stredného veku i starších
vekových kategórií. Veková štruktúra žien sa však za jednotlivé typy intímnych vzťahov líši.

Graf 30: Vekové zloženie žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008, v %)
Typ 1

Typ 2
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

11

U bývalých vzťahov môže pôsobiť efekt „zabúdania“ alebo „milosrdnej pamäti“. Keďže ženy odpovedali za vzťahy rôzne
vzdialené v čase, môže pôsobiť snaha na to zlé zabudnúť alebo všetko zlé odpustiť, vypudiť z pamäti zlé spomienky
a uchovať si len tie krajšie. Možno v budúcnosti bude vhodné zamerať monitorovanie výskytu násilia len na aktuálne vzťahy,
kde takéto sprievodné psychologické prekážky v zisťovaní nepôsobia.
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U násilného vzťahu (Typ 2) mali najväčší podiel ženy vo veku 35-44 rokov a potom 25-34 rokov,
u vyhraneného násilného vzťahu (Typ 3) to boli ženy 45 až 54-ročné a potom staršie ako 55 rokov.
Viac ako tretina žien zažívajúcich vyhranené násilie od súčasného partnera sú ženy stredného veku
(45-54 rokov).
A aký bol v roku 2008 priemerný vek žien za jednotlivé typy intímnych vzťahov? Priemerný vek žien za
nenásilný vzťah dosahoval 39,0 rokov, v rámci násilného vzťahu to bolo 42,3 rokov a za ženy, ktoré sa
zaradili do vyhraneného násilného vzťahu bol priemerný vek 44,3 rokov. Hoci násilím zo strany
partnera trpia ženy každého veku, predsa len sa prejavila tendencia nárastu násilia s vekom ženy.
Tab 9: Vekové zloženie žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (2008 a 2002, v %)
Rok 2008
18-24 rokov
25-34 rokov
35-44 rokov
45-54 rokov
55-65 rokov
Spolu
Rok 2002
18-24 rokov
25-34 rokov
35-44 rokov
45-54 rokov
55-65 rokov
Spolu

TYP 1
13,1
27,9
26,4
19,7
12,8
100,0
TYP 1
10,4
27,3
26,1
22,8
13,6
100,0

TYP 2
6,7
25,3
28,0
24,0
16,0
100,0
TYP 2
9,4
20,3
28,1
32,8
9,4
100,0

TYP 3
10,3
17,2
13,8
34,5
24,1
100,0
TYP 3
6,4
12,8
34,0
36,2
10,6
100,0

Všetky ženy so súčasným partnerom
11,8
26,0
25,2
21,5
15,5
100,0
Všetky ženy so súčasným partnerom
11,8
25,1
25,7
25,4
11,9
100,0

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Podobná súvislosť sa ukázala aj v roku 2002 (tabuľka 9). Mladších žien bolo v rámci násilných
vzťahov menej ako v nenásilných a naopak – u násilného a vyhraneného násilného vzťahu sa
v porovnaní s nenásilným zvýšil podiel žien v strednom a staršom veku. V roku 2008 sa väzba násilia
na vyššie vekové skupiny žien prejavila ešte intenzívnejšie ako pred piatimi rokmi: v roku 2002
dosiahol v rámci vyhraneného násilia podiel žien vo veku 45 a viac rokov 46,8 % a v roku 2008 to bolo
58,6 %. Takmer 60 % vyhraneného násilia sa viazalo na ženy 45-ročné a staršie a 40 % sa týkalo žien
do 45 rokov.
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Graf 31: Rodinný stav žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008, v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Čo sa týka rodinného stavu, násilie sa týka predovšetkým vydatých žien, a to najmä žien žijúcich
v prvom manželstve (graf 31). Tvorili až 79,3 % medzi ženami s osobnou skúsenosťou s vyhraneným
násilím od partnera. Ženy s opakovaným manželstvom boli v rámci typu 3 zastúpené takmer 7 % a na
zostávajúce rodinné statusy pripadalo necelých 15 % týchto žien. Podobná tendencia sa prejavila aj
za miernejšie formy násilného vzťahu: 76,0% podiel vydatých prvý krát a 5,3 % podiel vydatých
opakovane.
Tab 10: Rodinný stav žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (2008 a 2002, v %)
Rok 2008
Slobodná
Vydatá prvý krát
Vydatá opakovane
Rozvedená
Vdova
Družka
Spolu
Rok 2002
Slobodná
Vydatá prvý krát
Vydatá opakovane
Rozvedená
Vdova
Družka
Spolu

TYP 1
13,6
73,1
4,6
4,1
0,3
4,4
100,0
TYP 1
12,4
72,0
7,9
5,0
0,2
2,5
100,0

TYP 2
5,3
76,0
5,3
8,0
0,0
5,3
100,0
TYP 2
4,7
76,6
14,1
3,1
0,0
1,6
100,0

TYP 3
0,0
79,3
6,9
3,4
0,0
10,3
100,0
TYP 3
4,3
80,9
10,6
2,1
0,0
2,1
100,0

Všetky ženy so súčasným partnerom
11,3
74,2
4,6
4,6
0,6
4,8
100,0
Všetky ženy so súčasným partnerom
11,9
72,3
8,9
4,3
0,2
2,5
100,0

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
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Tabuľka 10 porovnáva štruktúru žien za jednotlivé typy vzťahov podľa rodinného stavu. Čo sa z tohto
hľadiska v priebehu piatich rokov zmenilo a čo zostalo? Pretrvala absolútna dominancia žien žijúcich
v prvom manželstve – v rámci násilných vzťahov tvorili 76 % a v rámci vyhranených násilných vzťahov
vyše 79 % (za nenásilné vzťahy to bolo 73 %). Ubudlo v štruktúre žien žijúcich v násilnom vzťahu
opakovane vydatých a pribudlo rozvedených a družiek. Táto zmena vo veľkej miere kopíruje celkové
demografické pohyby v rodinnom a partnerskom správaní na Slovensku (úbytok opakovaných
sobášov žien a nárast neformálnych spolužití a žien so statusom rozvedenej). Je teda skôr dôsledkom
všeobecných trendov v štruktúre rodinného stavu žien Slovenska než zmien v profile násilných
vzťahov našich žien.
Násilie na ženách sa neodohráva v nejakých náhodných vzťahoch. Naopak, ide o dlhotrvajúce vzťahy
(graf 32): priemerná doba trvania súčasného partnerstva prekročila u násilných vzťahov hranicu 20
rokov (20,2 rokov u násilného a 20,6 rokov u vyhraneného násilného vzťahu). Priemerné trvanie za
nenásilné vzťahy bolo o štyri roky kratšie – 16,3 rokov.
Graf 32: Priemerná doba trvania súčasného partnerstva podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v
rokoch)
25
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Väčšina žien zažívajúcich násilie od svojho intímneho partnera žije v domácnosti, kde je prítomné
aspoň jedno dieťa. Zo žien so súčasným partnerom to pri násilných vzťahoch bolo viac ako tri štvrtiny
(76 %). U nenásilných vzťahov predstavoval podiel žien žijúcich v domácnostiach s deťmi o 7 % menej
(graf 33).
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Graf 33: Podiel žien so súčasným partnerom žijúcich v domácnosti s deťmi podľa typu intímneho
vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Rovnako ako v roku 2002 má väčšina žien zažívajúcich násilie zo strany partnera v domácnosti aspoň
jedno spolubývajúce dieťa. Necelá štvrtina žien nemala dieťa, ktoré by ešte bývalo spolu s rodičmi. Pri
väčšine násilia páchaného na ženách manželom alebo partnerom sú deti svedkami takéhoto
správania. V priemere pripadalo na jednu ženu zažívajúcu vyhranené násilie 1,6 spolubývajúcich detí,
priemer za ženy žijúce v nenásilnom vzťahu tvoril 1,2 dieťaťa (rovnaké počty ako pred piatimi rokmi).
Tab 11: Počet detí v domácnosti za ženy so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (rok
2008 a 2002, v %)
Rok 2008
Žiadne deti
1 dieťa
2 deti
3 deti
4 deti
5 a viac detí
Spolu
Rok 2002
Žiadne deti
1 dieťa
2 deti
3 deti
4 deti
5 a viac detí
Spolu

TYP 1
31,5
28,5
31,5
7,4
1,0
0,0
100,0
TYP 1
30,6
30,0
28,8
7,9
2,7
0,0
100,0

TYP 2
23,7
31,6
31,6
11,8
0,0
1,3
100,0
TYP 2
15,6
34,4
34,4
12,5
1,6
1,5
100,0

TYP 3
24,1
24,1
34,5
10,3
3,4
3,4
100,0
TYP 3
14,9
23,4
48,9
8,5
4,3
0,0
100,0

Všetky ženy so súčasným partnerom
29,9
28,7
31,7
8,3
1,0
0,4
100,0
Všetky ženy so súčasným partnerom
28,2
29,3
30,3
9,4
2,6
0,2
100,0

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
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Empirické údaje z roku 2008 potvrdili, že hoci sa násilie zo strany partnera na Slovensku týka žien
rôzneho veku, najčastejšie sa objavuje u stredných vekových skupín. A aj keď ho poznajú ženy s
rôznou rodinnou situáciou, najväčší výskyt má v manželskom vzťahu. V prevažnej miere ide o také
vzťahy, ktorá sa vyznačujú prítomnosťou detí či dieťaťa – najčastejšie dvoch alebo jedného.
b) Vzdelanie a ekonomická aktivita žien
V nasledujúcej časti sa pozrieme na vzdelanostný a zamestnanecký profil žien trpiacich
násilím, líši sa podstatne od celkovej štruktúry žien Slovenska? Už prvý pohľad na zistené údaje
o dosiahnutom stupni vzdelania napovedá, že aj v roku 2008 sa násilie páchané intímnym partnerom
vyskytuje vo všetkých vzdelanostných skupinách žien. Nie sú pred ním uchránené ani ženy
s vysokoškolským vzdelaním. Podiel žien so základným vzdelaním a vyučených prekročil 65 % v rámci
vyhraneného násilného vzťahu a 41 % v rámci násilného vzťahu. Na ženy s maturitou
a vysokoškolským vzdelaním pripadalo 50 % v rámci násilného vzťahu a 34,5 % v rámci vyhraneného
násilia (graf 34).
Graf 34: Vzdelanostná skupina žien podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Kým žien s nižšími stupňami vzdelania sa miernejšie a vyhranené formy násilia týkajú približne
rovnako, ženy s vyšším vzdelaním majú zvýšené zastúpenie u miernejších násilných vzťahov. Ženy s
VŠ sa v rámci Typu 3 v roku 2008 neobjavili vôbec, u Typu 2 tvorili 9,3 %; v 2002 dosiahli 11 % za
násilný a 2 % za vyhranený násilný vzťah (tabuľka 12).
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Tab 12: Vzdelanostná skupina žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008
a 2002, v %)
Rok 2008
Základné
Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské
Spolu
Rok 2002
Základné
Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské
Spolu

TYP 1
14,1
26,9
45,1
13,8
100,0
TYP 1
25,8
33,5
31,5
9,2
100,0

TYP 2
21,3
20,0
49,3
9,3
100,0
TYP 2
34,9
27,0
27,0
11,1
100,0

TYP 3
24,1
41,4
34,5
0,0
100,0
TYP 3
31,9
36,2
29,8
2,1
100,0

Všetky ženy so súčasným partnerom
15,8
26,7
45,1
12,3
100,0
Všetky ženy so súčasným partnerom
27,9
33,5
30,6
8,0
100,0

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Nižšie zastúpenie vysokoškoláčok v rámci násilných vzťahov (u vyhraneného násilia neboli v roku
2008 zastúpené vôbec) v porovnaní s ich podielom za celý súbor žien so súčasným partnerom ešte
nemusí znamenať, že sa u nich vyhranené násilie v realite nevyskytuje. Môže tu pôsobiť viacero
efektov: ženy s vysokoškolským vzdelaním zažívajúce násilie sa výskumu mohli vyhýbať alebo nechcú
hovoriť o svojej situácii. Odtabuizovanie témy násilia a jej prezentácia v médiách mohla tiež práve
u tejto skupiny viesť ku skrývaniu násilia. Je ale tiež možné, že práve medzi vysokoškoláčkami sú
v širšej miere zastúpené také ženy, ktoré si s násilným vzťahom dokážu nejakým spôsobom poradiť,
ukončiť ho. Svedčí o tom aj fakt, že za bývalých partnerov boli v rámci vyhranených násilných vzťahov
vysokoškoláčky zastúpené viac ako 11 %.
Čo sa týka ekonomickej aktivity ženy (graf 35), v násilných vzťahoch boli zastúpené obidva základné
pracovné statusy: ekonomicky aktívne ako aj neaktívne ženy (nezamestnané ženy a ženy na
materskej alebo rodičovskej dovolenke a dôchodkyne). Takmer 60 % žien žijúcich v násilnom vzťahu
predstavovali v roku 2008 ženy ekonomicky aktívne a okolo 40 % ženy mimo trhu práce. Ekonomicky
neaktívne ženy tvorili takmer 45 % u vyhraneného násilia a cez 33 % u násilného vzťahu. Najvyšší
podiel v rámci vyhraneného násilia mali po ekonomicky neaktívnych ženách manuálne pracovníčky:
získali 34,5 % a potom odborné pracovníčky s podielom 17,2 %. Spomedzi žien s menej vyhranenými
násilnými vzťahmi (Typ 2) boli okrem ekonomicky neaktívnych opäť najpočetnejšie manuálne
pracovníčky s 28 % a potom odborné pracovníčky s 24 %. Samostatne ekonomicky činné ženy tu
dosiahli 5,3 % a tvorivé pracovníčky 9,3 %.
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Graf 35: Ekonomická aktivita žien podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Pozrime sa teraz na jednotlivé skupiny ekonomicky neaktívnych žien z hľadiska výskytu násilia
podrobnejšie a v porovnaní rokov (tabuľka 13). V porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi vzrástol
v roku 2008 podiel dôchodkýň na násilných vzťahoch, najmä starobných. Tak v rámci násilného, ako
aj v rámci vyhraneného násilia sa zastúpenie tejto kategórie žien zdvojnásobilo. U žien v domácnosti
a na rodičovskej a materskej dovolenke sa násilie posunulo k vyhranenejším formám: kým v roku
2002 mali tieto ženy zvýšený podiel v rámci násilných vzťahov (Typ 2), v roku 2008 to bolo
u vyhraneného násilia (Typ 3).
Tab 13: Druhy ekonomickej neaktivity žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (rok
2008 a 2002,v %)
Rok 2008
Starobná dôchodkyňa
Invalidná dôchodkyňa
Študentka
V domácnosti, na materskej
/rodičovskej dovolenke
Nezamestnaná
Spolu
Rok 2002
Starobná dôchodkyňa
Invalidná dôchodkyňa
Študentka
V domácnosti, na materskej
/rodičovskej dovolenke
Nezamestnaná
Spolu

TYP 1
8,4
2,3
4,3

TYP 2
12,0
4,0
1,3

TYP 3
17,2
6,9
0,0

Všetky ženy so súčasným partnerom
9,5
2,8
3,6

10,7

5,3

10,3

9,9

4,6
30,3
TYP 1
11,5
1,7
3,2

10,7
33,3
TYP 2
6,3
1,6
0,0

10,3
44,7
TYP 3
8,5
4,3
0,0

5,9
31,7
Všetky ženy so súčasným partnerom
10,2
1,9
3,3

8,5

17,2

6,4

9,2

11,7
36,6

9,4
34,5

19,1
38,3

12,5
37,1

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
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Ďalší posun, ktorý je z porovnania zrejmý, je výrazný úbytok podielu nezamestnaných žien v celkovej
štruktúre – súvisí to s veľkým a rýchlym poklesom nezamestnanosti na Slovensku, ktorý prebieha od
roku 2004. V dôsledku celkovej zmeny sa znížila proporcia nezamestnaných žien aj v rámci násilných
vzťahov. Aj tak však tvorili ženy, ktoré boli aktuálne bez zamestnania, u obidvoch stupňov násilia viac
ako 10 %.
Bez násilných vzťahov teda nezostala nijaká vzdelanostná a ani nijaká profesiová či ekonomicky
neaktívna skupina žien. Násilie od intímneho partnera zažívajú tak robotníčky, ako aj odborné či
tvorivé pracovníčky, ženy na materskej a rodičovskej dovolenke, ako aj dôchodkyne či nezamestnané.
V tomto aspekte zostala situácia rovnaká ako v roku 2002 (Bodnárová – Filadelfiová, 2003).
c) Bydlisko a národnosť žien
Ako v prehľadnej podobe ukazuje graf 36, násilie na ženách zo strany partnera sa objavovalo
vo všetkých krajoch Slovenska. Vyhranené násilné vzťahy (Typ 3) sa výskumne zaznamenali najviac
v Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji, násilné vzťahy (Typ 2) boli najčastejšie

opäť

v Žilinskom, a potom v Banskobystrickom, Košickom a Trnavskom kraji.
Graf 36: Kraj bydliska žien podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Podobná všeobecnosť násilia sa prejavila i z hľadiska veľkostných typov obcí. Násilie zo strany
partnera poznajú ženy z veľkých miest, ako aj z menších obcí – tu je ale častejšie (graf 37).

62

Graf 37: Veľkosť bydliska žien podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

A do tretice: všeobecnosť násilia v intímnych vzťahoch sa potvrdila aj z hľadiska národnostného
zloženia, nie len z regionálneho či geografického aspektu. Podľa štatistík tvoria v celkovej populácii SR
príslušníci a príslušníčky slovenskej národnosti necelých 86 %, na maďarskú národnosť pripadá
necelých 10 % a zostávajúce viac ako 4 % predstavujú iné národnostné skupiny (Štatistická ročenka
SR 2007. Bratislava, ŠÚ SR 2007). A ako možno vidieť z grafu 38, v rámci násilných vzťahov sa
vyskytujú všetky národnostné skupiny – okrem slovenskej národnosti aj maďarská alebo ešte iná
národnosť.
Mierne zvýšenie výskytu inej ako slovenskej národnosti v rámci vyhraneného násilia môže aktérov
a aktérky pôsobiace v oblasti informovanosti o násilí a možnostiach pomoci upozorňovať na to, aby
pri svojich aktivitách pamätali tiež na nich. Je zrejme potrebné informácie šíriť tiež v iných jazykových
mutáciách, aby sa nestalo, že sa do niektorých jazykovo špecifických prostredí nedostanú.
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Graf 38: Národnostná skupina žien podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Zo sociálno-demografického profilu žien, ktoré vo svojom aktuálnom intímnom vzťahu poznajú
násilie zo strany partnera vyplýva, že tento jav sa týka všetkých kategórií žien. Poznajú ho ženy
rôzneho veku, vzdelania, s rôznym spôsobom zapojenia sa do alebo „vypadnutia“ z trhu práce,
s rozličným rodinným stavom a zázemím, ako aj s rôznym bydliskom a národnosťou. Žiadna sociálnoekonomická skupina žien nezostala od násilia úplne uchránená. Medzi jednotlivými skupinami sa však
vyskytli rozdiely v podiele žien zažívajúcich násilie. Tento negatívny jav sa vyskytuje všade, na
niektoré charakteristiky sa však viaže intenzívnejšie (ženy stredného veku, s nižším vzdelaním,
ekonomicky neaktívne, žijúce v menších obciach,...).

1.2.4 CHARAKTERISTIKA PÁCHATEĽOV NÁSILIA V INTÍMNYCH VZŤAHOCH

Pre hlbšie poznanie násilia na ženách v intímnych vzťahoch je dôležité zisťovať aj základné
charakteristiky páchateľov násilia. Kto sú na Slovensku muži, ktorí používajú násilné spôsoby
správania voči svojim partnerkám? Pochádzajú zo všetkých sociálno-demografických skupín alebo sa
viažu iba na niektorú z nich? Odpovede na tieto otázky sa pokúša nájsť nasledujúca časť analýzy.
a) Vek páchateľov násilia
Pokiaľ ide o vek, zloženie súčasných partnerov skúmaných žien je pomerne rôznorodé.
Vyskytovali sa medzi nimi muži každého veku, vekový interval bol pomerne široký: od 19 do 77
rokov. Celkovo na najmladšiu vekovú skupinu pripadlo 6,3 % partnerov, vo veku 25 – 34 rokov bolo
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22,9 % partnerov, najviac – 27,4 % – bolo 35 – 44-ročných a 23,5 % bolo 45 – 54-ročných, ďalších
16,2 % žien malo partnera vo veku 55 – 64 rokov a 3,7 % partnera staršieho ako 65 rokov.
Graf 39: Vekové zloženie súčasných partnerov podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008, v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Ako ukazuje graf 39, s rastúcim vekom partnerov pribúda prípadov násilia a rastie aj intenzita násilia.
Spomedzi všetkých prípadov vyhraneného násilia (Typ 3) bolo takmer 38 % takých, kde mal násilný
partner 55 a viac rokov. Štvrtinu vyhraneného násilia páchajú muži vo veku 45 – 54 rokov a pätinu
muži vo veku 35 – 44 rokov. Násilie však páchajú aj mladší muži: veková skupina do 34 rokov bola
zastúpená viac ako 17 % v rámci vyhraneného násilia (Typ 3) a takmer 19 % v rámci násilných vzťahov
(Typ 2). Frekvencia výskytu násilných skutkov sa teda s vekom partnerského páru zvyšuje, zároveň
ubúda nenásilných vzťahov (vzťahov, ktoré sa zaradili pod Typ 1).
V priemere boli súčasní partneri o 3 roky starší ako ženy: priemerný vek za všetky ženy so súčasným
partnerom predstavoval 39,8 rokov a za ich partnerov to bolo 42,6 rokov. Podľa typu vzťahu sa však
priemerný vek partnerov odlišoval. Za nenásilné vzťahy bol najnižší – predstavoval 41,6 rokov,
u násilných vzťahov sa zvyšoval na 46,1 rokov a u vyhraneného násilia na 47,4 rokov (podobné
zvyšovanie priemerného veku podľa typu intímneho vzťahu vykazoval aj priemerný vek žien).
Hoci s vekom mužov násilných skutkov pribúda, treba zároveň zdôrazniť, že takéto správanie sa
neviaže len na vyšší vek. Medzi násilnými prípadmi sú zastúpení aj muži stredného a staršieho veku.
Obzvlášť varovný je výskyt vyhraneného násilia u mladých mužov, u ktorých nebol k dispozícii príliš
široký časový priestor na časté opakovanie rôznych násilných skutkov. Najmladší prípad partnera –
násilníka bol za násilný vzťah (v rámci Typu 2) muž vo veku 23 rokov a za vyhranený násilný vzťah muž
vo veku 27 rokov. Na druhej strane – najstarším páchateľom násilia v intímnom vzťahu bol 71-ročný
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muž a najstarším páchateľom vyhraneného násilia 67-ročný muž. Tento druh násilia je teda naozaj
prítomný u všetkých vekových skupín mužov.
b) Vzdelanie páchateľov násilia
Podobné pravidlo (všeobecnosť a zároveň zintenzívnenie v istej časti; participácia všetkých
skupín na násilí v intímnom vzťahu a zároveň zvýšený výskyt v určitej skupine) platí aj z hľadiska
vzdelania páchateľov násilia na partnerke. Medzi páchateľmi násilia na ženách v intímnom vzťahu boli
zastúpené všetky vzdelanostné kategórie mužov, od základného vzdelania (12 % v rámci násilných
vzťahov a 24,1 % v rámci vyhranených násilných vzťahov) po vysokoškolské vzdelanie (16 % v rámci
násilných vzťahov a 6,9 % v rámci vyhranených násilných vzťahov).
Muži s nižším stupňom vzdelania spolu (základné a stredoškolské bez maturity) vykázali na násilných
vzťahoch 49,3 % podiel a na vyhranenom násilí 79,3 % podiel. Zastúpenie mužov – partnerov s vyšším
vzdelaním (stredoškolské s maturitou a vysokoškolské) predstavovalo 50,7 % za Typ 2 a 20,7 % za Typ
3. Kým v rámci nenásilných vzťahov je pomer nižšieho a vyššieho vzdelania 45 % ku 55 %, u násilných
vzťahov je to 49 % ku 51 % a u vyhraneného násilia 79 % ku 31 % (graf 40).

Graf 40: Vzdelanostná skupina súčasného partnera podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Vyhranené násilné správanie sa vo zvýšenej miere týkalo mužov so základným vzdelaním, ale hlavne
vyučených. V rámci vyhraneného násilného vzťahu mali partneri so stredoškolským vzdelaním bez
maturity takmer o 15 % vyšší podiel, ako v celkovom súbore za všetky ženy so súčasným partnerom
(tabuľka 14).
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Tab 14: Vzdelanostná skupina súčasného partnera podľa typu intímneho vzťahu ( 2008 a 2002, v %)
Rok 2008
TYP 1
TYP 2
TYP 3 Všetky ženy so súčasným partnerom
Základné
4,9
12,0
24,1
7,1
Stredoškolské bez maturity
40,1
37,3
55,2
40,6
Stredoškolské s maturitou
40,9
34,7
13,8
38,3
Vysokoškolské
14,1
16,0
6,9
14,0
Spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
Rok 2002
TYP 1
TYP 2
TYP 3 Všetky ženy so súčasným partnerom
Základné
8,7
10,9
10,6
8,9
Stredoškolské bez maturity
42,4
51,6
57,4
45,0
Stredoškolské s maturitou
33,5
29,7
25,5
33,0
Vysokoškolské
15,4
7,8
6,4
13,1
Spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

K akým posunom prišlo pri porovnávaní so situáciou v roku 2002? Celkovo sa v priebehu piatich rokov
mierne posilnilo zastúpenie mužov s vysokoškolským vzdelaním a so strednou školou s maturitou
a oslabil sa podiel partnerov s nižšími stupňami vzdelania, čo zodpovedá celkovým trendom
v spoločnosti

(pozri

vzdelanostnú

štruktúru

pracujúcich

mužov

na

http://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd). Vzdelanostná štruktúra partnerov za obidva stupne
násilných vzťahov sa však posunula v iných smeroch. Kým podiel partnerov - vysokoškolákov zostal za
vyhranené násilné vzťahy (Typ 3) viac-menej rovnaký (6,4 % v roku 2002 a 6,9 % v roku 2008), pri
stredoškolskom vzdelaní bolo zaznamenané zníženie (za SŠ s maturitou obrovské – z 25,5 % na 13,8
%; za SŠ bez maturity mierne – z 57,4 % na 55,2 %) a pri základnom vzdelaní sa ukázal nárast podielu
(z 10,6 % na 24,1 %). U násilných vzťahov reprezentovaných Typom 2 došlo v porovnaní rokov
k nárastu partnerov – vysokoškolákov a stredoškolákov s maturitou a k výraznému poklesu
stredoškolákov bez maturity. V podstate to znamená, že u nižších stupňov vzdelania nastal posun
k vyhranenejším formám násilného správania a vyššie vzdelanie partnerov sa zasa posilnilo správanie
reprezentované Typom 2 (násilný vzťah). Opäť ale zdôraznime: násilia na partnerkách sa dopúšťajú
všetci muži – s akýmkoľvek ukončeným vzdelaním.
c) Ekonomická aktivita páchateľov násilia
Štruktúra súčasných partnerov podľa ekonomickej aktivity tak, ako vyšla z tohto prieskumu,
zodpovedá celkovej štruktúre populácie mužov vo veku 18 – 70 rokov na Slovensku. Ekonomicky
neaktívni tvorili necelých 16 %; z ekonomicky aktívnych boli najpočetnejší manuálni pracovníci s 38
%, nasledovali odborní stredoškolskí pracovníci s 18 % a riadiaci a samostatne ekonomicky činní
pracovníci so 17 %; najmenší podiel pripadal na tvorivých vysokoškolských pracovníkov – cez 11 %.
Tieto priemerné podiely sa však menia v rámci jednotlivých typov zistených vzťahov (graf 41).
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Graf 41: Ekonomická aktivita súčasného partnera podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008 v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

U vyhraneného násilného vzťahu mali najvyššie zastúpenie manuálni pracovníci s viac ako 48
% a potom ekonomicky neaktívni partneri s 34,5 %. Riadiaci či SEČ pracovníci tu dosiahli podiel nad
10 %, na odborných a tvorivých pracovníkov pripadlo po 3,4 %. Hoci sú v rámci vyhranených
násilných vzťahov zastúpené medzi partnermi všetky druhy ekonomickej aktivity, častejšie sa tu
vyskytovali manuálni pracovníci (kvalifikovaní a nekvalifikovaní robotníci) a ekonomicky neaktívni
partneri (muži mimo trhu práce). Manuálni pracovníci prekračovali priemer približne o 10 %
a ekonomicky neaktívni dokonca o viac ako 18 %. Pri týchto ekonomických statusoch má výskyt
násilného správania tendenciu narastať.
Viac ako tretinu partnerov páchajúcich vyhranené násilie voči svojej partnerke predstavovali muži bez
ekonomickej aktivity. Išlo najmä o starobných dôchodcov (takmer 14 % zo všetkých prípadov
vyhraneného násilia), a potom o nezamestnaných mužov a invalidných dôchodcov (obidve kategórie
po 10,3 %). U násilných vzťahov sa vyskytli aj partneri – študenti (2,7 %).
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Tab 15: Druhy ekonomickej neaktivity súčasného partnera podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008
a 2002 v %)
Rok 2008
Starobný dôchodca
Invalidný dôchodca
Študent
Nezamestnaný
Spolu
Rok 2002
Starobný dôchodca
Invalidný dôchodca
Študent
Nezamestnaný
Spolu

TYP 1
6,2
2,8
2,3
1,3
12,6

TYP 2
10,7
5,3
2,7
5,3
24,0

TYP 3
13,8
10,3
10,3
34,4

Všetky ženy so súčasným partnerom
7,3
3,7
2,2
2,4
14,6

10,7
2,0
2,0
3,5
18,2

7,9
3,2
15,9
27,0

6,4
2,1
17,0
25,5

9,7
2,4
1,8
6,6
20,5

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

V porovnaní s rokom 2002 došlo k zníženiu podielu ekonomicky neaktívnych partnerov žien SR vo
veku 18 až 64 rokov – v celkovom vyjadrení i v rámci jednotlivých typov správania (tabuľka 15). Došlo
najmä k poklesu nezamestnaných mužov, čo zodpovedá trendu vývoja nezamestnanosti za
posledných 5 rokov na Slovensku (vývoj nezamestnanosti zaznamenal výrazný a rýchly pokles – pozri
napríklad http://www.statistics.sk/pls/elisw/vbd). Tendencia zvyšovania podielu ekonomicky
neaktívnych partnerov s prechodom k násilným vzťahom sa ale uchovala: kým spomedzi partnerov
zaradených pod nenásilný vzťah tvorili ekonomicky neaktívni menej ako 13 %, za násilné vzťahy to
bolo 24 % a za vyhranené násilie vyše 34 %.
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.

1.2.5 SPÔSOBY RIEŠENIA NÁSILNEJ SITUÁCIE A FORMY POMOCI
a) Využívané spôsoby riešenia násilnej situácie
Z literatúry o násilí páchanom na ženách zo strany intímneho partnera je známe, že
bezprostredné reakcie žien na násilie bývajú rôzne. Niektoré sú pasívnymi obeťami a situáciu znášajú
a nijako neriešia, iné prijímajú aktívne stratégie na zvýšenie bezpečnosti svojej alebo detí. Aktívne
stratégie môžu zostať pre ľudí z blízkeho okolia ženy trpiacej násilím neviditeľné: zdanlivý nedostatok
reakcie môže byť v skutočnosti pripravený prístup ženy v záujme prežitia a ochrany detí. Náš výskum
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nezisťoval bezprostredné reakcie žien na násilie v intímnom vzťahu, zameriaval sa na sledovanie
spôsobov riešenia situácie - či ženy vyhľadali nejakú formu pomoci, kam sa o pomoc obrátili,
prípadne aké služby využili pri riešení násilnej situácie. Konkrétne to znamenalo, že ženy
s opakovaným výskytom niektorej zo sledovaných situácií (od súčasného alebo bývalého partnera)
posudzovali rôzne možnosti hľadania pomoci alebo riešenia situácie z hľadiska toho, či ich niekedy
uplatnili alebo nie. Získané odpovede relevantných žien prezentuje tabuľka 16.
Spomedzi všetkých žien so súčasným partnerom, ktorých vzťah sa približuje Typu 2 (násilný vzťah) a
zažili viaceré násilné skutky opakovane, až 26,7 % nepodniklo v záujme riešenia situácie nič a ďalších
18,7 % z nich zastávalo názor, že nevidí dôvod situáciu riešiť. Spolu je to 45,4 % žien žijúcich
v násilnom vzťahu so súčasným partnerom, čo násilnú situáciu neriešia, zvyšných 54,6 % týchto žien
niektorý z ponúkaných spôsobov využilo. Za vyhranené násilie od súčasného partnera je situácia iná:
spomedzi žien, ktoré poznajú od súčasného partnera vyhranené formy násilia, situáciu nijako
neriešilo 24,1 % (20,7 % nepodniklo pre riešenie situácie nič a 3,4 % nevidí dôvod ju riešiť). Zo žien
zaradených pod vyhranené násilie (Typ 3) nejakú formu pomoci alebo riešenia vyhľadalo či použilo
75,9 %.
Odpovede sa teda značne odlišujú podľa úrovne zažívaného násilia. Ešte výraznejší rozdiel vystupuje
pri porovnávaní stavu riešenia za bývalého partnera. Zo žien, ktoré zažili vyhranené násilie od
bývalého partnera nebola ani jedna taká, čo by situáciu nejako neriešila, spomedzi žien zažívajúcich
násilie nižšieho stupňa (Typ 2) sa riešeniu vyhlo 5,7 % (3,8 % nepodniklo pre riešenie nič a 1,9 %
nevidelo dôvod situáciu riešiť).
A aké postupy využívajú ženy Slovenska zažívajúce opakované násilné spôsoby správania zo strany
partnera najčastejšie? Ako vyplýva z tabuľky 16, dominuje hľadanie pomoci u príbuzných alebo
susedov. Zo žien, u ktorých sa v súčasnom vzťahu vyskytli vyhranené formy násilia, sa na pomoc
rodiny či susedov obrátilo 65,5 % (za miernejší stupeň násilného vzťahu to bolo 40 %); spomedzi žien
zažívajúcich vyhranené násilie od bývalého partnera vyhľadalo pomoc rodiny a známych až 92,7 % (v
rámci Typy 2 to bolo 45,3 %). Kde inde hľadali ženy pomoc pri násilnom správaní partnera? Spolu
26,8 % žien zažívajúcich vyhranené násilie od bývalého partnera sa obrátilo na obecný alebo mestský
úrad (9,3 % zo žien žijúcich v násilnom vzťahu), v prípade žien odpovedajúcich za súčasného partnera
pomoc úradu vyhľadalo 2,7 % žien v prípade násilného a 17,2 % v prípade vyhraneného násilného
vzťahu. U cirkevného predstaviteľa hľadalo pomoc 12,2 % (vyhranený násilný vzťah) a 3,8 % (násilný
vzťah) žien trpiacich násilným správaním zo strany bývalého partnera, pri aktuálnom násilí od
súčasného partnera to bolo 6,9 % a 4 % relevantných žien.
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Tab 16: Použité postupy pri hľadaní pomoci a spôsoby riešenia násilných vzťahov (2008; odpovede
„áno, využila“, v % )

návšteva psychológa, psychologičky
privolanie polície
ošetrenie u lekára, lekárky
liečenie u psychiatra, psychiatričky
hľadanie pomoci v krízovom centre, na linke pomoci
hľadanie pomoci na obecnom, mestskom úrade
hľadanie pomoci u cirkevného predstaviteľa (kňaza,
rehoľnej sestry,...)
podanie trestného oznámenia, ale som ho stiahla
podanie trestného oznámenie a skončilo to na súde
hľadanie rady/pomoci u susedov, rodinných
príslušníkov,...
presviedčanie partnera, aby hľadal pomoc u odborníka
dočasný útek /úteky z domu
odsťahovala som sa natrvalo
rozišli sme sa/ rozviedla som sa /rozvádzam sa
Nevidím/nevidela som dôvod to riešiť
Nič som nepodnikla

Bývalý partner
TYP 2
TYP 3
13,2
31,7
20,8
57,1
11,3
36,6
17,0
12,2
1,9
4,9
9,3
26,8

Súčasný partner
TYP 2
TYP 3
5,3
24,1
10,7
34,5
12,0
31,0
1,3
17,2
1,3
3,4
2,7
17,2

3,8

12,2

4,0

6,9

14,8
11,3

36,6
26,8

7,9
2,7

6,9
3,4

45,3

92,7

40,0

65,5

43,4
30,2
35,8
72,2
1,9
3,8

65,9
53,7
48,8
92,7
-

14,7
13,3
10,7
13,3
18,7
26,7

31,0
44,8
10,3
27,6
3,4
20,7

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Ošetrenie u lekára muselo niekedy využiť až 57,1 % žien žijúcich vo vyhranenom násilnom vzťahu
v minulosti – s bývalým partnerom (zo žien žijúcich s bývalým partnerom v násilnom vzťahu to bolo
11,3 %); zo žien so súčasným partnerom – násilníkom muselo byť ošetrených 31 % pri vyhranenom
násilí a 12 % v prípade násilného vzťahu. Veľmi často sa tiež ženy museli obrátiť na políciu: za
bývalých partnerov 57,1 % v rámci Typu 3 a 20,8 % v rámci Typu 2, za súčasného partnera – 34,5 %
a 10,7 %. Viac ako polovica žien zažívajúcich vyhranené násilie od bývalého partnera a viac ako
tretina žien zakúšajúcich vyhranené násilie od súčasného partnera musela už niekedy privolať
k správaniu partnera políciu.
Pomerne veľké skupiny žien navštívili psychologickú poradňu (pri bývalých partneroch 31,7 %
spomedzi vyhraneného násilného a 13,2 % spomedzi násilného vzťahu; pri súčasných partneroch 24,1
% a 5,3 %) alebo sa liečilo u psychiatra či psychiatričky (pri bývalých partneroch 12,2 % a 17 %; pri
súčasných partneroch 17,2 % a 1,3 %). Na krízové centrum alebo linku pomoci sa obrátilo zo žien
odpovedajúcich za bývalého partnera 4,9 % a 1,9 % a spomedzi žien odpovedajúcich za súčasného
partnera 3,4 % a 1,3 %.
Veľa žien sa pokúšalo presvedčiť partnera, aby vyhľadali odbornú pomoc: 65,9 % a 43,4 %
presviedčalo bývalých partnerov a 31 % a 14,7 % súčasných partnerov. Úteky z domu pozná viac ako
polovica žien, ktoré žili vo vyhranenom násilnom vzťahu s bývalým a 44,8 % so súčasným partnerom
(30,2 % a 13,3 % za násilný vzťah Typu 2). Natrvalo sa od bývalého partnera odsťahovalo 48,8 % žien

71

pri vyhranenom násilnom a 35,8 % pri násilnom vzťahu, trvalý odchod od súčasného partnera zvolilo
vyše 10 % žien v rámci každého z dvoch stupňov násilného vzťahu.
Pre ukončenie vzťahu sa rozhodlo v prípade bývalého partnera 92,7 % žien z vyhraneného a 72,2 %
žien z násilného vzťahu; v prípade súčasného partnera to bolo 27,6 % a 13,3 % relevantných žien. Pri
laických diskusiách o násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch sa často objavuje otázka, prečo
násilný vzťah neukončí viac žien? Odborníci a odborníčky ale vedia, že k faktorom, ktoré držia ženu v
násilnom vzťahu, patrí napríklad strach z „odvetných“ opatrení zo strany partnera, nedostatok
alternatívnych nástrojov ekonomického zabezpečenia, sústredenie sa na blaho detí, citová závislosť
na násilníkovi, nízka podpora od rodiny a priateľov a prežívajúca nádej, že sa partner zmení. Na
Slovensku sa k vyššie spomínaným činiteľom radí aj pretrvávajúca vysoká hodnota manželstva a
rodiny s obidvoma rodičmi, najmä na vidieku (udržať rodinu za každú cenu). Mnohé ženy riešia
situáciu až keď odrastú deti.
Výskumné údaje naznačujú, že tieto činitele nestratili zo svojej sily ani v súčasnosti. Naznačuje to
napríklad vysoký podiel žien, ktoré prehovárali partnera, aby vyhľadal odbornú pomoc (takmer dve
tretiny žien zažívajúcich vyhranené násilie skúšalo túto možnosť pri bývalom a takmer jedna tretina
pri súčasnom partnerovi), alebo tiež pomerne vysoký podiel tých žien, ktoré hľadali pomoc u
predstaviteľa cirkvi (vyše 12 % pri bývalých a 7 % pri súčasných vyhranených násilníkoch), ako aj
podiel stiahnutých trestných oznámení (36,6 % v prípade bývalých a 7 % v prípade súčasných
vyhranených násilných partnerov).
Ako vyplynulo z predchádzajúcej analýzy, násilný vzťah trvá často krát mnoho rokov. Spolužitie v
násilnom vzťahu je na Slovensku – podobne ako inde vo svete - proces, nie jednorazová udalosť, a
opúšťanie tohto vzťahu alebo hľadanie riešenia má preto tiež charakter procesu. Ženy spravidla
využívajú postupne viaceré spôsoby riešenia, nesiahajú hneď k definitívnym riešeniam. Taktiež
odchod z násilného vzťahu či jeho ukončenie nemusí vždy znamenať zaručenie bezpečnosti ženy. Ak
si porovnáme odpovede žien za súčasného a za bývalého partnera ukazuje sa, že i ženy, ktoré násilný
vzťah ukončili, vyskúšali predtým viacero iných stratégií a postupov riešenia: pomoc u rodiny
a susedov vyhľadalo v prípade bývalého partnera takmer 93 % žien s vyhraneným násilím, dve tretiny
sa pokúšali presvedčiť partnera k návšteve odborníka, podanie trestného oznámenia s následným
stiahnutím vyskúšalo takmer 40 % týchto žien, atď. Hoci viac ako polovica žien musela od bývalého
partnera pri vyhranenom násilnom vzťahu utiecť z domu, 37 % z nich muselo byť ošetrených lekárom
a vyše 57 % niekedy privolalo políciu, k rozchodu nepristúpili hneď.
Zmenila sa nejako situácia z hľadiska riešenia násilných partnerských vzťahov v priebehu posledných
piatich rokov? Pohľad do grafu 42 naznačuje, že áno. Pribudlo žien, ktoré situáciu nejakým spôsobom
riešili. U vyhraneného násilia sa za bývalých partnerov tento podiel zvýšil na 100 % (všetky ženy, ktoré
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mali takýto vzťah, využili nejaký spôsob riešenia alebo pomoci). Za prípady vyhraneného násilia od
súčasných partnerov je situácia iná, ale tiež sa zvýšil podiel „riešiacich“ žien. Kým v roku 2002 tvorili
takmer 66 %, v roku 2008 vzrástol ich podiel na 76 % - takmer o 10 %. V prípade násilných vzťahov
menšej intenzity síce k podobnému zvýšeniu nedošlo (naopak – bol zaznamenaný pokles), stále to ale
bola väčšia polovica týchto žien, ktoré riešenie hľadali. Možno sa domnievať, že informačné kampane
posilnili odhodlanie aj zručnosti žien, aby násilie zo strany partnera nejako riešili.

Graf 42: Miera riešenia situácie ženami zažívajúcimi násilie podľa typu násilného vzťahu (rok 2008
a 2002, v %)
Bývalý partner Typ 2

Bývalý partner Typ 3

Súčasný partner Typ 2

Súčasný partner Typ 3

120
99,1
93

100

94,3

75,9

80

65,6 65,9

54,6

60
40
20

100

14,1
4,3
3,5 0

18,7
1,9 0

3,4

29,8
20,3

26,7
20,7
3,8 0

3,50,9

0
Rok 2002

Rok 2008

Nevidí dôvod to riešiť

Rok 2002

Rok 2008

Nič nepodnikla

Rok 2002

Rok 2008

Riešila nejakým spôsobom

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Pozrime sa teraz, s akými charakteristikami sa odpoveď „nevidím dôvod to riešiť“ viaže najčastejšie.
Výrazne častejšia bola v rámci žien vyššieho veku, maďarskej a inej národnosti a v rámci žien žijúcich
v menších obciach. Takýto postoj sa tiež líšil podľa vzťahu k náboženstvu a vzdelania (pozri graf 43).
Prezentovali ho ženy veriace a hlboko veriace a ženy s nižšími stupňami vzdelania; u žien s maturitou
bol zriedkavejší a u vysokoškoláčok sa neobjavil vôbec. Výsledky naznačujú, kde by sa žiadalo posilniť
(v akých prostrediach) informovanosť o násilí na ženách.
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Graf 43: Podiel odpovedí „nevidím dôvod to riešiť“ u žien zažívajúcich násilie od súčasného partnera
podľa vzťahu k náboženstvu a vzdelania (rok 2008, v %)
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Poznámka: TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Nasledujúci graf 44 prezentuje, ako sa v porovnaní rokov zmenilo využívanie jednotlivých foriem
pomoci a možností riešenia násilnej situácie. Porovnáva odpovede žien trpiacich násilným správaním
od súčasného partnera za rok 2002 a 2008 podľa dvoch stupňov násilných vzťahov.
Empirické údaje naznačujú, že pri niektorých spôsoboch riešenia bol zaznamenaný nárast a pri iných
pokles v ich využívaní ženami. Všimnime si najprv vyhranené násilné vzťahy. V porovnaní rokov ženy
žijúce vo vyhranenom násilnom vzťahu hľadali menej často pomoc u cirkevných predstaviteľov
(pokles z 12,8 % na 6,9 %), znížil sa podiel stiahnutých trestných oznámení (z 23,4 % na 6,9 %), ale aj
podiel podaní, ktoré skončili na súde (z 12,8 % na 3,4 %) a pokles sa prejavil taktiež pri vyhľadaní
lekárskeho ošetrenia (z 38,3 % na 31 %).
Všetky ostatné formy pomoci a spôsoby riešenia zaznamenali zvýšenie: ženy žijúce so súčasným
partnerom vo vyhranenom násilnom vzťahu častejšie využívali psychologickú a psychiatrickú odbornú
pomoc; mierne sa zvýšila frekvencia privolania polície k domácemu násiliu; ženy častejšie hľadali
pomoc na obecnom alebo mestskom úrade (pravdepodobne na sociálnych odboroch, prípadne
u predstaviteľov samosprávy – napríklad priamo u starostu), v krízových centrách a prostredníctvom
liniek pomoci; ale zvýšil sa tiež podiel žien, ktoré sa snažili hľadať pomoc u susedov a príbuzných či
známych; pribudlo útekov z domu i definitívnych riešení - rozchod s partnerom alebo rozvod
manželstva. Podiel trvalého odsťahovania sa oproti roku 2002 kedy predstavoval 25,5 % znížil na 10,3
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% (možný priaznivý dopad novej legislatívy posilňujúcej ochranu obetí domáceho násilia pred
násilným partnerom).
Graf 44: Použité postupy pri hľadaní pomoci a spôsoby riešenia násilných vzťahov so súčasným
partnerom (2008,2002,%)
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Poznámka: TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

b) Poznanie a spokojnosť s poskytnutou pomocou
Medzi vyhľadanými formami pomoci, u ktorých sa za posledných päť rokov využívanie zvýšilo,
sa objavili aj krízové centrá alebo linky pomoci (z 2,1 % žien žijúcich vo vyhranenom násilnom vzťahu
v roku 2002 na 3,4 % v roku 2008). V tejto súvislosti je zaujímavá otázka, nakoľko sa líši vedomosť
o organizáciách pomáhajúcich týraným ženám podľa typu aktuálneho vzťahu (súčasný partner)?
Odpovede na otázku „Je alebo nie je v okolí vášho bydliska (v rámci vášho alebo susedného okresu)
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organizácia alebo zariadenie, ktoré pomáha ženám zasiahnutým násilím zo strany partnera?“
v triedení podľa typu intímneho vzťahu uvádza graf 45.
Ukázalo sa, že ženy zažívajúce vyhranené násilie majú viac vedomostí o pomáhajúcich organizáciách
než iné skupiny žien. To, že v okolí bydliska je jedna alebo viacero takýchto organizácií, vedelo 34,4 %
žien žijúcich vo vyhranenom násilnom vzťahu, ale len necelých 20 % žien z ostatných dvoch skupín
(vzťah Typu 1 a Typu 2). Žiadnu vedomosť o pomáhajúcich organizáciách v okolí nemalo 48,3 % žien
žijúcich vo vyhranenom násilnom vzťahu, ale až 67,4 % žien z nenásilných vzťahov a 72,0 % žien
z násilných vzťahov Typu 2. S rastúcou intenzitou násilia sa informovanosť žien o krízových centrách
a linkách pomoci zvyšuje, stále však existuje skupina žien, ktoré by takéto informácie potrebovali
a nemajú ich (necelá polovica žien z vyhranených násilných a takmer tri štvrtiny z násilných vzťahov).
Menej poznatkov o organizáciách alebo zariadeniach v okolí bydliska pomáhajúcich ženám
zasiahnutým násilím zo strany partnera preukázali najmä staršie ženy, v malých obciach a inej než
slovenskej národnosti.
Graf 45: Vedomosť o pomáhajúcich organizáciách podľa typu násilných vzťahov (rok 2008, v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Dotazník sa zameriaval aj na zistenie toho, ako boli ženy, ktoré vyhľadali nejakú formu pomoci,
s poskytnutou pomocou spokojné12. Ako ukazuje tabuľka 17, tak za bývalých ako aj za súčasných
partnerov prevážila u žien zasiahnutých násilím zo strany partnera spokojnosť nad nespokojnosťou
v prípade psychologickej pomoci (približne trojnásobne viac spokojných žien), lekárskeho ošetrenia

12

Otázka znela: „Spomínali ste, že ste sa obrátili o pomoc na odborníkov alebo inštitúcie. Ako ste boli spokojná
s ich poskytnutou pomocou?“
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(tiež približne tri krát viac spokojných) a psychiatrického liečenia (v priemere dva krát viac spokojných
žien).
Situácia bola menej jasná za súdy a právnickú či advokátsku pomoc: za bývalého partnera prevážila
spokojnosť nad nespokojnosťou (11 % ku 4 %, resp. 22 % ku 12 %), za riešenie násilia od súčasného
partnera to bolo naopak – prevážila nespokojnosť nad spokojnosťou (6 % ku 11 %, resp. 0 % ku 6 %).
Polovičnou mierou spokojnosti až prechýlením do nespokojnosti sa vyznačuje prístup a pomoc zo
strany obecného či mestského úradu (14 % ku 14 % a 12 % ku 19 % za Typ 3). Úplne najhoršie
hodnotili ženy trpiace násilím prácu polície – tu jednoznačne prevážila nespokojnosť žien (až 37 %
nespokojných žien odpovedajúcich za bývalého partnera a viac ako 50 % za súčasného partnera).

Tab 17: Spokojnosť s pomocou podľa stupňa násilného vzťahu (rok 2008; pomer spokojných
a nespokojných v % )
Bývalý partner
Súčasný partner
TYP 2
TYP 3
TYP 2
TYP 3
Psychológ/ psychologička
11,3 : 3,8
24,4 : 4,8
16,7 : 5,6
31,3 : 12,6
Polícia
11,3 : 25,1
19,5 : 36,6
11,1 : 33,3
18,8 : 50,1
Lekár/-ka
9,5 : 3,8
31,7 : 7,3
44,3 : 11,1
43,8 : 12,5
Psychiater/ psychiatrička
11,3 : 5,7
12,2 : 4,9
11,2 : 0
18,8 : 12,6
Obecný, mestský úrad
1,9 : 7,6
14,3 : 14,3
5,6 : 5,6
12,5 : 18,8
Súd
11,4 : 3,8
22,0 : 12,2
5,6 : 11,2
0 : 6,3
Právnik/-čka, advokát/-ka
5,7 : 3,8
16,7 : 9,5
0 : 5,6
6,3 : 0
Poznámka 1: TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
Poznámka 2: Zvyšok do 100 % za každé políčko tabuľky pripadá na ženy, ktoré danú možnosť nevyužili alebo sa
ich odpoveď netýka. Vzhľadom na malé počty žien, ktoré využili pomoc krízových centier a liniek pomoci
nemohla byť táto možnosť do prehľadu zaradená.

Je zrejmé, že nie všetky ženy dostali pri riešení násilia zo strany partnera 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. Keďže sa pri každej inštitúcii objavili hlasy spokojných aj nespokojných žien, dá
sa predpokladať, že pravdepodobne existujú veľké regionálne rozdiely v úrovni pomoci (vzhľadom na
menší počet jednotiek sa štatisticky platné regionálne triedenie nedalo urobiť), ale aj rozdiely v miere
citlivosti konkrétnych reprezentantov či reprezentantiek daných inštitúcií.
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c) Názory na zlepšenie pomoci ženám trpiacim násilím: čo treba robiť

V nasledujúcej časti venujme pozornosť tomu, čo si myslia ženy zasiahnuté násilím o tom, čo
by bolo potrebné urobiť, aby sa pomoc obetiam domáceho násilia tohto typu zlepšila. Začnime
najvšeobecnejším názorom o „potrebnosti pomoci zvonka“13.
Ako ukazuje tabuľka 18, väčšina žien na Slovensku - takmer 70 % - si myslí, že pri násilí na ženách zo
strany intímneho partnera je nevyhnutný zásah zvonku. Opačný názor, teda že je to výlučne iba
problém partnerov a mali by si ho vyriešiť sami, deklarovalo necelých 17 % žien SR. Spolu takmer 9 %
žien uviedlo iný názor a zvyšných 5 % sa k otázke nevedelo vyjadriť.
Vidieť teda, že medzi ženami je ešte stále pomerne silno zastúpený názor o „súkromnosti“ násilia
v intímnych vzťahoch. Líši sa nejako podiel zástankýň takéhoto postoja podľa toho, či majú osobnú
skúsenosť s násilím od súčasného partnera?
Tab 18: Názor žien na potrebu vonkajšej intervencie podľa typu vzťahu so súčasným partnerom
(2008, 2002; %)
Rok 2008
Je nevyhnutný zásah zvonku
Je to výlučne iba problém partnerov
Iný názor
Nevie posúdiť
Spolu
Rok 2002
Je nevyhnutný zásah zvonku
Je to výlučne iba problém partnerov
Iný názor
Nevie posúdiť
Spolu

TYP 1
73,3
15,9
6,2
4,6
100,0

TYP 2
64,5
21,1
11,8
2,6
100,0

TYP 3
69,0
20,7
6,9
3,4
100,0

Ženy SR spolu
69,3
16,8
8,6
5,4
100,0

64,4
20,6
8,0
7,0
100,0

60,0
21,5
9,2
9,2
100,0

63,8
25,5
2,1
8,5
100,0

63,5
20,2
7,1
9,1
100,0

Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Za výlučný problém partnerov ho aj v roku 2008 považovalo okolo 21 % žien zažívajúcich od
súčasného partnera vyhranené násilie alebo násilie a takmer 16 % žien žijúcich v nenásilnom vzťahu
(tabuľka 18). Pozornosť zainteresovaných si žiada nasledovná skutočnosť: názor o potrebe tabuizovať
toto násilie je silnejšie zastúpený u tých žien, ktoré ním aktuálne trpia, než u tých, ktoré žijú
v nenásilnom vzťahu. Tendencia ospravedlňovať násilné správanie u partnera a neschopnosť vidieť
tento problém v rovine porušovania svojich základných ľudských práv pravdepodobne zostáva
u veľkej skupiny žien stále aktuálnou.

13

Konkrétne znenie otázky bolo nasledovné: „Čo si myslíte – v prípadoch, ak partner týra či bije ženu, je na
zastavenie násilia nevyhnutný zásah z vonkajšieho prostredia alebo je to iba problém ich dvoch a mali by si to
vyriešiť sami?“
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Ktoré skupiny žien majú silnejšiu tendenciu považovať násilie v intímnych vzťahoch za problém
partnerského páru a nie za problém verejný, ktorý si vyžaduje zásah zvonka? Z grafu 46 vyplýva, že sú
to predovšetkým staršie ženy. Kým spomedzi žien z najmladších vekových skupín súhlasilo
s tabuizáciou násilia v intímnych vzťahoch necelých 15 % a zo stredných vekových pásiem nad 15 %,
v najstaršej vekovej skupine (55 až 64 rokov) to bola až jedna štvrtina. Veľké rozdiely sa prejavili aj
podľa vzdelania: s rastúcim stupňom vzdelania podiel zástankýň tohto názoru klesal (u základného
vzdelania sa priblížil jednej štvrtine, u vysokoškolského to bolo menej ako 6 %). Výrazné diferencie sa
prejavili podľa národnosti: ženy slovenskej národnosti 15,9 %; ženy maďarskej národnosti 24,2 %;
ženy inej národnosti (vrátane rómskej) až 30,8 %. Častejšie sa k názoru o tabuizácii násilia zo strany
partnera prihlásili tiež obyvateľky najmenších obcí a veriace ženy. Empirické výskumy naznačujú, kam
by bolo potrebné smerovať informácie o násilí na ženách, nemalo by sa zabúdať ani na ženy iných
národnostných skupín (ktorým sú možno informácie v slovenskom jazyku nedostupné kvôli jazykovej
bariére).
Graf 46: Súhlas s tabuizáciou násilia v intímnych vzťahoch podľa vybraných charakteristík žien SR
(rok 2008, v %)
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Tie ženy, ktoré sa vyslovili za potrebnosť zásahu zvonku, mali ďalej konkretizovať svoje očakávania
podľa typu inštitúcie alebo organizácie: „Kto by mal, podľa Vás, v týchto prípadoch zasiahnuť v prvom
rade?“ Ako vidieť z tabuľky 19, najviac očakávaní smerovalo k polícii. To, že pri násilí zo strany
partnera by mala v prvom rade konať polícia, si myslí viac ako 63 % žien SR. Nasledovali rodinní
príslušníci s takmer 54 % a blízke osoby s celkovým skóre 30 %. Štvrté miesto v rebríčku očakávania
rýchleho zásahu získali pomáhajúce organizácie, ktoré od žien Slovenska vo veku 18 – 64 rokov získali
27,1 % preferencií; na piatom mieste skončili sociálne odbory úradov PSVaR s 19,5 %. Spolu 12,4 %
žien vyjadrilo názor, že zasiahnuť by mal ktokoľvek, kto má o takomto prípade informácie. Zásah od
obecného či mestského úradu a lekára očakávalo po 8 % žien; rebríček uzatvára cirkevný predstaviteľ
s necelými 2 %.
Tab 19: Očakávania žien voči jednotlivým inštitúciám podľa typu intímneho vzťahu so súčasným
partnerom (rok 2008; súhrnné skóre v % )
TYP 1

TYP 2

TYP 3

Ženy SR spolu

Polícia
64,2
61,3
62,1
Rodinní príslušníci
55,6
52,0
37,9
Sociálny odbor (na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny)
16,9
24,1
34,5
Obecný, mestský úrad
6,9
6,6
13,7
Niekto z blízkych (susedia, priatelia, známi)
30,6
26,6
27,5
Organizácie pre pomoc pri násilí
28,5
28,0
20,6
Lekár
8,2
8,0
3,4
Predstaviteľ cirkvi (rehoľná sestra, kňaz,...)
1,6
3,9
3,4
Ktokoľvek, kto má o takomto prípade informácie
13,1
9,3
13,7
Poznámka 1: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
Poznámka 2: Respondentky mohli vybrať maximálne 3 možnosti. Súhrnné skóre prekračuje 100 %.

63,5
53,9
19,5
8,5
30,0
27,1
8,1
1,9
12,4

Z porovnania odpovedí žien podľa typu intímneho vzťahu vyplynuli isté odlišnosti. Najväčší rozdiel sa
prejavil pri rodinných príslušníkoch a blízkych osobách – ženy žijúce v násilných vzťahoch k nim
vyjadrili výrazne nižšie očakávania ako ženy žijúce v nenásilnom vzťahu. Od žien žijúcich vo
vyhranenom násilnom vzťahu sa objavilo menej očakávaní aj vo vzťahu k lekárom a pomáhajúcim
organizáciám. Naopak – kde boli očakávania žien trpiacich násilím vyššie než u žien s normálnym
partnerstvom, to boli sociálne odbory a obecné či mestské úrady. Od týchto dvoch inštitúcií ženy
pomoc očakávajú vo vyššej miere. Kde nastala zhoda, to bola polícia: všetky skupiny žien – z násilných
i nenásilných vzťahov – zaradili túto inštitúciu na prvé miesto.
Aké je teda poradie za ženy trpiace vyhraneným násilím, od koho očakávajú intervenciu primárne? Je
to v prvom rade polícia (cez 60 % týchto žien); so značným odstupom nasledujú rodinní príslušníci (38
%); sociálne odbory úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (35 %); blízke osoby z okolia (27 %);
organizácie na pomoc pri násilí (21 %); obecný či mestský úrad (necelých 14 %); nasleduje odpoveď
„ktokoľvek, kto má o prípade informácie (tiež necelých 14 %); rebríček uzatvára lekár a cirkevný

80

predstaviteľ (po 3 %). Ženy, ktoré majú s násilím skúsenosť, kladú oveľa väčší dôraz na oficiálne
inštitúcie než na neformálnu pomoc ľudí z okolia. Skúsenosť im hovorí, že aktívnejšie by mala konať
polícia a potom verejné úrady (sociálne odbory a obecné úrady).
Nasledujúca otázka sa snažila ísť ďalej a zistiť podrobnejšie názor žien na jednotlivé nástroje
a opatrenia, ktoré môže spoločnosť využívať jednak pri poskytovaní pomoci ženám trpiacim násilím
zo strany partnera, ale aj pri svojom úsilí o elimináciu násilia a dosiahnutie nulovej tolerancie tohto
negatívneho javu.14 Hodnotilo sa 11 opatrení, u ktorých mali ženy povedať, do akej miery s ním
súhlasia alebo nie. Poslednú možnosť predstavovala opäť odpoveď tabuizujúca tento typ násilia („do
prípadu by sa nemal nikto miešať, lebo sú to vnútorné záležitosti rodiny a má si to vyriešiť sama“).
Zaujímal nás tak celkový názor žien SR, ako aj to, nakoľko sa pohľad žien trpiacich násilím zhoduje
s inými skupinami žien.
Tab 20: Názor žien na nástroje pomoci a podporné opatrenia podľa typu intímneho vzťahu so
súčasným partnerom (rok 2008; súhlas zaokrúhlený na celé % )

Trest za násilný čin by mal byť vyšší/prísnejší, ak je
spáchaný v domácnosti
Zákon by mal násilnícku osobu vykázať z bytu
Deti v škole by sa mali povinne učiť, že ani doma nikto
nesmie inému ubližovať
Kto pácha násilie, by mal byť povinne zaradený do
výchovných programov pre násilníkov
Malo by sa zriadiť dostatok azylových domov, kam by
ženy zasiahnuté násilím mohli odísť (prípadne aj
s deťmi)
Mala by sa vytvoriť sieť telefónnych liniek, kam by sa
dalo zavolať
Polícia by mala okamžite a účinnejšie zasahovať pri
oznámení násilia na ženách
Násilnícka osoba by mala byť evidovaná a mala by byť
pod dohľadom (polície, obecného úradu,...)
Okolie (obyvatelia obce, susedia,...) by mali násilnícku
osobu odmietnuť
Súdy by mali v takýchto prípadoch konať urýchlene (v
skrátených lehotách)
Mal by sa vytvoriť systém okamžitej finančnej
podpory a pomoci pre ženy zasiahnuté násilím
(prípadne ich deti)

TYP 1

TYP 2

TYP 3

Ženy SR spolu

51 : 42

76 : 46

56 : 26

53 : 40

64 : 29

62 : 30

61 : 32

61 : 32

64 : 33

62 : 37

69 : 31

65 : 32

60 : 36

63 : 30

66 : 34

60 : 37

62 : 34

60 : 32

64 : 29

62 : 34

64 : 34

58 : 38

48 : 45

64 : 33

82 : 17

72 : 26

71 : 25

80 : 19

63 : 32

61 : 35

61 : 29

63 : 33

40 : 38

32 : 52

48 : 33

40 : 41

76 : 22

72 : 24

76 : 24

75 : 23

60 : 36

60 : 35

62 : 35

61 : 35

Do prípadu by sa nemal nikto miešať, lebo sú to
12 : 12
6 : 10
11 : 14
10 : 11
vnútorné záležitosti rodiny a má si to vyriešiť sama
Poznámka 1: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
Poznámka 2: V tabuľke sa uvádza percentuálny podiel odpovedí „rozhodne súhlasím“ a „skôr súhlasím“.

14

„K násiliu na ženách môže spoločnosť a okolie pristupovať rôzne. Tu uvádzame niektoré postupy a spôsoby,
ktoré je možné využívať. Pokúste sa, prosím, pri každom z nich ohodnotiť, do akej miery s nimi súhlasíte alebo
nesúhlasíte.“
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Z tabuľky 20, ktorá uvádza podiel súhlasných odpovedí, možno sledovať poradie jednotlivých
nástrojov a opatrení, ako ho vytvorili odpovede žien. Pozrime sa najprv, ako vyzerá celkový pohľad
žien Slovenska (stĺpec Ženy SR spolu). Absolútna väčšina z hodnotených opatrení a návrhov získala
viac ako 90%-nú podporu. Výnimkou je jediný návrh, a to: „okolie (obyvatelia obce, susedia,...) by
mali násilnícku osobu odmietnuť“; súhlasilo s ním 81 % žien. Najviac rozhodného súhlasu sa objavilo
v prípade opatrenia na zlepšenie práce polície („polícia by mala okamžite a účinnejšie zasahovať pri
oznámení násilia na ženách“ – 80 % rozhodne súhlasiacich) a opatrenia smerovaného k práci súdov
(„súdy by mali v takýchto prípadoch konať urýchlene, v skrátených lehotách“ – 75 % rozhodne
súhlasiacich žien).
Celkový súhlas bol najsilnejší tiež za návrh na zlepšenie práce polície a zefektívnenie a urýchlenie
súdov (po 99 % súhlasných odpovedí), ale aj za možnosť „deti v škole by sa mali povinne učiť, že ani
doma nikto nesmie inému ubližovať“ a „malo by sa zriadiť dostatok azylových domov, kam by ženy
zasiahnuté násilím mohli odísť, prípadne aj s deťmi“ (každá 98 % súhlasu). Takmer na rovnakej úrovni
skončili nasledovné opatrenia: „mala by sa vytvoriť sieť telefónnych liniek, kam by sa dalo zavolať“ a
„kto pácha násilie, by mal byť povinne zaradený do výchovných programov pre násilníkov“ (97 %
celkového súhlasu); a tiež „násilnícka osoba by mala byť evidovaná a mala by byť pod dohľadom
polície či obecného úradu“ a „mal by sa vytvoriť systém okamžitej finančnej podpory a pomoci pre
ženy zasiahnuté násilím, prípadne ich deti“ (96 %).
Avšak ani ostatné zisťované návrhy nezískali nijako malú podporu. 93 % žien SR súhlasilo s opatrením,
aby „trest za násilný čin bol vyšší/prísnejší, ak je spáchaný v domácnosti“, a tiež s tým, že „zákon by
mal násilnícku osobu vykázať z bytu“.
Za tabuizáciu násilia – súhlas s názorom „do prípadu by sa nemal nikto miešať, lebo sú to vnútorné
záležitosti rodiny a má si to vyriešiť sama“ – sa vyslovilo 21 % žien SR vo veku 18 až 64 rokov (10 %
rozhodne súhlasilo a 11 % skôr súhlasilo s týmto názorom). Rozhodný nesúhlas s takýmto tvrdením
vyslovila presne polovica žien a hodnotenie „skôr nesúhlasím“ uviedlo 28 %. Štruktúra podporkýň
„zosúkromnenia násilia“ bola rovnaká, ako sa uvádza vyššie pri potrebnosti zásahu zvonku: staršie
ženy, s nižším vzdelaním, z malých obcí a so silným vzťahom k náboženstvu.
Názory žien aktuálne prežívajúcich vyhranený násilný vzťah sa odlišovali od priemeru iba mierne.
Dávali vyšší dôraz na to, aby sa deti v škole povinne učili, že im nikto nesmie ubližovať, ďalej na
rýchlejšie konanie súdov, intenzívnejšie sa prihovárali za povinné výchovné programy pre násilníkov,
za účinnejšie zásahy polície a za systém okamžitej finančnej pomoci. Na druhej strane – menšiu
podporu v porovnaní s ostatnými dvoma skupinami žien kládli na to, aby bol trest za domáce násilie
prísnejší (o 10 % menej) a aby bola násilnícka osoba evidovaná a pod dohľadom (o 6 % menej).
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U ostatných návrhov sa výraznejšie rozdiely neprejavili. Názory žien zo vzťahov s nižším stupňom
násilia si boli bližšie so ženami s nenásilných vzťahov, než so ženami trpiacimi vyhraneným násilím.
Celkovo možno konštatovať, že všetky skupiny žien jednoznačne podporujú všetky aktivity, ktoré sa
za účelom predchádzania násilného správania alebo rýchlej nápravy a pomoci pri aktuálnom násilí od
partnera sledovali. Ženy sú tak za posilnenie legislatívy, ako aj za rozvoj služieb rôzneho druhu
i zvyšovanie povedomia spoločnosti o násilí a jeho nulovú toleranciu.

d) Názor na dôvody zotrvávania v násilnom vzťahu

Na otázku o dôvodoch zotrvávania žien v násilnom vzťahu („V diskusiách o násilnom správaní
partnera voči žene sa často skloňuje otázka „Prečo ženy v takomto vzťahu ostávajú? Aký je váš názor?
Je to preto, lebo...“) bolo rozloženie odpovedí za celý súbor žien SR vo veku 18 až 64 rokov
nasledovné:
Najvyššiu podporu získal názor, že je to kvôli deťom a udržaniu rodiny – viac ako 67 %. Na druhé
miesto sa zaradil strach z nedostatku finančných prostriedkov na živobytie, s ktorým súhlasila takmer
polovica žien SR. Vyše jednej štvrtiny žien videlo dôvod v tom, že obete násilia v intímnom vzťahu sa
obávajú toho, že by bolo ešte horšie; 17 % si myslí, že je to kvôli tomu, že násilného partnera stále
milujú a rovnakých 17 % delegovalo dôvod do okolia ženy (rodičia, priatelia, cirkev a podobne), ktoré
ju presviedča, aby udržali rodinu pokope. Viac ako 9 % žien SR si myslí, že ženy vo vzťahu zostávajú,
lebo sa boja obvinení zo zlyhania a 6 % považovalo za dôvod to, že ženy násilné správanie partnera
považujú za normálne. Len 4 % žien Slovenska uviedlo iný dôvod a 5 % nevedelo na otázku
odpovedať.
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Graf 47: Názor žien na dôvody zotrvania vo vzťahu podľa typu intímneho vzťahu so súčasným
partnerom (rok 2008; celkové skóre v % )
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Poznámka 1: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
Poznámka 2: Respondentky mohli vybrať maximálne 2 možnosti. Súhrnné skóre prekračuje 100 %.

Zaujímalo nás, či sa líši názor žien, ktoré majú aktuálnu skúsenosť s násilným vzťahom. Ako ukazuje
graf 47, podľa typu vzťahu sa isté rozdiely prejavili, i keď nie príliš výrazné. Ženy žijúce v násilnom
vzťahu dávali oveľa silnejšiu podporu názoru, že žena zostáva v násilnom vzťahu kvôli deťom. Kým zo
žien žijúcich v nenásilnom vzťahu uviedlo túto možnosť vyše 68 %, spomedzi žien žijúcich v násilnom
vzťahu to bolo až 80 %. (Je ale zaujímavé, že nárast neplatil pre vyhranený násilný vzťah – v rámci
tejto skupiny žien bola podpora tohto dôvodu približne rovnaká ako za ženy z nenásilného vzťahu,
a to 69,5 %.)
Druhým najčastejšie uvádzaným dôvodom u všetkých troch skupín žien so súčasným partnerom boli
obavy zo straty finančného zabezpečenia. Uviedla ich takmer polovica žien zo všetkých troch typov
vzťahov, najsilnejšiu podporu získal v rámci nenásilných vzťahov (52,1 %). Na tretie miesto sa zaradil
strach z toho, že bude ešte horšie (štvrtina žien z každého vzťahu) a na štvrté silné puto k násilnému
partnerovi – „aj napriek správaniu ho milujú“ (necelá pätina žien z každého typu). Väčší rozdiel sa
prejavil pri názore, ktorý videl dôvod zotrvania v násilnom vzťahu v okolí ženy (okolie ju presviedča,
aby vydržala a udržala rodinu pokope). V rámci Typu 1 mal podporu približujúcu sa jednej pätine
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(19,5 %) a v rámci Typu 3 len mierne prekračujúcu jednu desatinu (11,1 %). Zostávajúce dva názory
mali iba minimálnu podporu: že takéto správanie považujú ženy žijúce v násilnom vzťahu za
normálne, alebo že sa obávajú obviňovania zo strany okolia o svojom zlyhaní (okolo 5 – 6 %). Názory
podľa typu vzťahu sa však líšili menej ako podľa sociálno-demografických charakteristík (graf 48).

Graf 48: Názor žien na dôvody zotrvania vo vzťahu podľa vybraných charakteristík (rok 2008; celkové
skóre v % )
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1.2.6 PRÍČINY A ZAČIATOK NÁSILNÉHO SPRÁVANIA PARTNERA
Domáce i zahraničné štúdie pojednávajúce o násilí na ženách v intímnom vzťahu uvádzajú
medzi rizikovými faktormi množstvo rôznorodých činiteľov. Niektoré z nich spadajú do oblasti tzv.
sociálnych činiteľov, iné majú charakter individuálnych čŕt alebo vlastností a ďalšie by sa dali zaradiť
do skupiny spoločenských faktorov. Niektoré štúdie uvádzajú medzi rizikovými faktormi aj nízky vek
partnerského páru, agresívne správanie muža v čase dospievania, ako aj výskyt násilia v rodičovskej
rodine násilného partnera 15 alebo chudobu počas dospievania. Iné zdôrazňujú osobnostné
charakteristiky páchateľa, ako je neistota, nižšie sebavedomie, depresívne, agresívne alebo sociálne
osobnostné sklony. Ďalšie podčiarkujú niektoré z celospoločenských faktorov - najčastejšie sa
spomína spoločenská klíma vyznačujúca sa necitlivosťou na rodové nerovnosti, rigidným vnímaním
rodových rolí a kultúrnymi normami podporujúcimi "právo" mužov na trestanie žien (pozri zdroje).
Niekedy sa stáva, že hodnotenie jednotlivých faktorov je odlišné – podľa teoretických a hodnotových
východísk autoriek či autorov 16 . Najčastejšie sa však objavuje zhoda o vzájomnej kombinácii,
prepojení osobných, situačných, sociálnych a kultúrnych faktorov.

a) Dôvody násilného správania partnera
Tento výskum sa pokúšal zistiť názory žien na rôzne druhy činiteľov tak, ako vyšli z analýzy
literatúry (spolu 16 možných príčin – pozri tabuľku 21). Otázka pritom smerovala len k ženám s istou
skúsenosťou s násilným správaním zo strany niektorého z partnerov: „Spomínali ste, že ste
niektorú/niektoré z menovaných situácií zažili opakovane. V čom vidíte hlavné dôvody takéhoto
správania Vášho partnera (či už súčasného alebo bývalého)?“ Ženy mohli vyznačiť ľubovoľný počet
možností.
Na základe odpovedí relevantnej skupiny žien sa na prvé miesto medzi činiteľmi či dôvodmi násilného
správania partnera zaradila jeho žiarlivosť. Vyznačilo ju takmer 58 % žien, ktoré majú skúsenosť
s opakovaným výskytom niektorého z násilných skutkov od súčasného či bývalého partnera. Ako
druhý v poradí sa s celkovým podielom blízkym 54 % umiestnili osobnostné charakteristiky partnera,
ako napríklad násilnícka povaha, egoizmus, panovačnosť a podobne. Viac ako polovicu hlasov

15

Napríklad partnerova matka bola týraná, prípadne samotný partner zažíval násilie ako dieťa a podobne.

16

Najväčšie spory sa odohrávajú pri hodnotení alkoholizmu partnera a slabšieho sociálneho prostredia ako
možných príčin násilia na ženách: spor sa vedie o to, či nadmerné pitie alkoholických nápojov (resp. slabšie
príjmové a vzdelanostné zázemie partnerov) spôsobuje u mužov násilné správanie, alebo či sa alkohol (slabé
prostredie) využíva na to, aby sa násilné správanie ospravedlnilo.

86

relevantných žien a tretie miesto v rebríčku získal alkoholizmus či opitosť partnera (celkové
hodnotenie sa priblížilo k 51 %).
Nasledovala štvorica príčin, ktoré zostali tesne pod 50%-ným limitom – vyznačilo ich viac ako 40 %
relevantných žien, ale bolo to menej ako polovica. Patrili k nim tradičné názory na úlohu žien a mužov
v rodine, ktoré dosiahli 49,8 %; ďalej názor o vplyve zlej výchovy v detstve so 43,1 %; presvedčenie
o nízkom sebavedomí partnera ako dôvode násilného správania so 42,3 %; a do štvorice to bol pocit
určitej prevahy u partnera – za príčinu násilného správania ho považovalo 41,2 % žien.

Tab 21: Názor žien na dôvody násilného správania partnera podľa typu vzťahu so súčasným
partnerom (2008; % )
TYP 1
TYP 2
TYP 3
Všetky relevantné ženy*
Zlá výchova v detstve
40,7
38,2
72,4
43,1
Násilné správanie v rodičovskej rodine
27,4
25,0
62,1
32,7
Rôzne závislosti – drogy, hráčska...
9,6
14,7
27,6
16,8
Nízke sebavedomie (komplexy) partnera
42,5
32,0
44,8
42,3
Tradičné názory na úlohu žien a mužov v rodine
48,7
46,7
82,8
49,8
(vždy to tak bolo,...)
Osobnostné charakteristiky (násilnícka povaha,
44,7
48,0
86,2
53,8
egoizmus, panovačnosť)
Pocit určitej prevahy u partnera (fyzickej,
37,2
38,2
58,6
41,2
sociálnej)
Moja finančná závislosť na partnerovi, zlá
16,8
20,0
48,3
26,3
sociálno-ekonomická situácia v rodine
Vplyv tretej osoby/-osôb (matka partnera,
38,1
32,0
55,2
38,6
kamaráti)
Nevera partnera
16,8
16,0
10,3
22,8
Alkoholizmus, opitosť partnera
41,6
41,3
72,4
50,7
Nezamestnanosť, neúspechy v práci,...
26,3
36,0
51,7
33,3
Partnerove úspechy v zamestnaní, podnikaní,...
7,0
12,0
6,9
11,2
Moja úspešnosť v zamestnaní (vyšší plat ako má
6,1
17,3
10,3
12,0
môj partner a pod.)
Žiarlivosť partnera
62,8
52,0
62,1
57,7
Choroba partnera, úraz,...
5,3
10,7
17,2
10,7
Iný dôvod
4,4
9,3
4,4
7,2
Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Na ôsmom až desiatom mieste skončili činitele s podporou okolo jednej tretiny žien: vplyv nejakej
tretej osoby na partnera (napríklad matky alebo kamarátov) označilo 38,6 % relevantných žien,
nezamestnanosť či neúspechy partnera v práci 33,3 % a výskyt násilného správania v rodičovskej
rodine 32,7 %. Viac ako pätina žien sa zhodla ešte na dvoch dôvodoch násilia: finančnú závislosť na
partnerovi alebo zlú sociálno-ekonomickú situáciu uviedlo 26,3 % z nich a neveru partnera 22,8 %.
Ostatné dôvody násilného správania boli menej frekventované, išlo o drogovú či inú závislosť
partnera (16,8 %), ženine úspechy v zamestnaní (12 %), partnerove úspechy v zamestnaní či
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podnikaní (11,2 %) a chorobu alebo úraz partnera (10,7 %). Spolu iba 7,2 % žien využilo možnosť inej
odpovede, čo svedčí o pomerne vyčerpávajúcom výbere činiteľov pre zisťovanie.
Keďže konštrukcia otázky v roku 2002 a 2008 sa odlišovala (v roku 2002 sa neposudzovala každá
možnosť; na základe analýzy voľných odpovedí získaných pred piatimi rokmi sa v roku 2008 doplnil
súbor príčin o nové varianty), je možné porovnať len výsledné poradie.
Tab 22: Rebríček dôvodov násilného správania partnera na základe preferencií žien so skúsenosťou
s násilným správaním (rok 2008 a 2002)
Rok 2008
Žiarlivosť partnera
Osobnostné charakteristiky (násilnícka
povaha, egoizmus, panovačnosť)
Alkoholizmus, opitosť partnera
Tradičné názory na úlohu žien a mužov
v rodine (vždy to tak bolo,...)
Zlá výchova v detstve
Nízke sebavedomie (komplexy) partnera
Pocit určitej prevahy u partnera (fyzickej,
sociálnej)
Vplyv tretej osoby/-osôb (matka partnera,
kamaráti)
Nezamestnanosť, neúspechy v práci,...
Násilné správanie v rodičovskej rodine

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moja finančná závislosť na partnerovi, zlá
sociálno-ekonomická situácia v rodine

11.

Nevera partnera

12.

Rôzne závislosti – drogy, hráčska

Rok 2002
Žiarlivosť partnera
Osobnostné charakteristiky
(násilnícka povaha, egoizmus,
panovačnosť)
Alkoholizmus, opitosť partnera
Tradičné názory na úlohu žien
a mužov v rodine (vždy to tak bolo,...)
Zlá výchova v detstve
Nízke sebavedomie (komplexy)
partnera
Pocit určitej prevahy u partnera
(fyzickej, sociálnej)
Vplyv tretej osoby/-osôb (matka
partnera, kamaráti)
Nezamestnanosť, neúspechy
v práci,...
Násilné správanie v rodičovskej
rodine
Moja finančná závislosť na partnerovi,
zlá sociálno-ekonomická situácia
v rodine
Nevera partnera
Rôzne závislosti – drogy, hráčska

13.

Poradie
N
4.
1.
2.
3.
8.
5.
N
7.
9.
6.
N
10.

Moja úspešnosť v zamestnaní (vyšší plat
Moja úspešnosť v zamestnaní (vyšší
ako má môj partner...)
14.
plat ako má môj partner...)
N
Partnerove úspechy v zamestnaní,
Partnerove úspechy v zamestnaní,
podnikaní,...
15.
podnikaní,...
11.
Choroba partnera, úraz,...
16.
Choroba partnera, úraz,...
N
Poznámka: N = v roku 2002 nebolo uvedené ako explicitná možnosť, vyskytli sa iba v rámci odpovede „iné“.

Ako vidieť z tabuľky 22, poradie jednotlivých dôvodov sa v porovnaní rokov líši. Kým v roku 2002 sa
na prvej priečke umiestnil alkoholizmus partnera, v roku 2008 získal až tretie miesto. Násilnícka
povaha a egoizmus či panovačnosť partnera získali v roku 2008 druhú priečku, no v roku 2002 to bolo
štvrté miesto v poradí. V porovnaní rokov sa pri uvažovaní o dôvodoch násilného správania zvýšil
akcent na osobnostné charakteristiky partnera a jeho nízke sebavedomie, všetky ostatné dôvody
zaznamenali pokles v poradí (vrátane nezamestnanosti partnera a sociálno-ekonomickej situácie).
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Svoj vplyv tu zohral fakt, že v roku 2008 pribudlo päť nových dôvodov, z ktorých jeden (žiarlivosť
partnera) sa zaradil na prvé miesto17.
Pozrime sa ešte, nakoľko sa odlišujú názory žien na vplyv jednotlivých činiteľov ovplyvňujúcich násilie
v partnerskom vzťahu podľa typu aktuálneho vzťahu ženy. Z grafu 49 vidieť najmä odlišné hodnotenie
žien zažívajúcich vyhranené násilie. Na väčšinu zo sledovaných dôvodov dávali výrazne vyšší dôraz –
tak v porovnaní so ženami z nenásilných vzťahov, ale aj v porovnaní so ženami žijúcimi v násilnom
vzťahu nižšej úrovne (Typ 2).
Graf 49: Názor žien na dôvody násilného správania partnera podľa typu intímneho vzťahu so
súčasným partnerom (rok 2008; v % )
Typ 1
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Typ 3
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Choroba partnera, úraz,...

17,2

62,8
62,1

Žiarlivosť partnera
Moja úspešnosť v zamestnaní (vyšší plat ako má…
Partnerove úspechy v zamestnaní, podnikaní,...

6,1
10,3
7
6,9

26,3

Nezamestnanosť, neúspechy v práci,...

41,6

Alkoholizmus, opitosť partnera

72,4

16,8
10,3

Nevera partnera
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38,1
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

17

Ďalšie štyri nové možnosti sa zaradili na ôsme, dvanáste, štrnáste a šestnáste miesto (vplyv tretej osoby,
nevera partnera, úspechy ženy v zamestnaní a choroba alebo úraz partnera). Je zrejmé, že sa v roku 2008
podarilo súbor činiteľov úspešne doplniť a v budúcnosti bude možné sledovať zmeny v názoroch na ich vplyv
kontinuálne.
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Ženy žijúce vo vyhranenom násilnom vzťahu akcentovali najsilnejšie osobnostné charakteristiky
partnera, ako je násilnícka povaha, panovačnosť alebo egoizmus. Tento dôvod uviedlo až vyše 86 %
žien zaradených pod vyhranený násilný vzťah, u ostatných dvoch skupín to bolo takmer o polovicu
menej (necelých 45 %). Viac ako 82 % týchto žien poukázalo tiež na vplyv tradičných názorov na
úlohu žien a mužov v rodine (spomedzi ostatných dvoch skupín to nebola ani polovina). Na treťom
a štvrtom mieste sa v rámci žien zažívajúcich vyhranené násilie s rovnakým skóre – 72,4 % – umiestnil
alkoholizmus partnera a zlá výchova v detstve. Ženy z ostatných dvoch skupín im prisúdili len okolo
41 %.
U ktorých činiteľov sa ešte prejavil vyšší výskyt za ženy žijúce vo vyhranenom násilnom vzťahu? Bolo
to pri väčšine sledovaných dôvodov: násilné správanie v rodičovskej rodine partnera označilo 62 %
týchto žien v porovnaní s 27 % z iných vzťahov; podiel odpovedí za nezamestnanosť partnera či
neúspechy v práci predstavoval 52 % ku 26 %; za vplyv tretej osoby 55 % ku 38 %; za pocit určitej
prevahy u partnera 55 % ku 38 %; drogové alebo iné hráčske závislosti u partnera zdôraznilo 28 %
žien z vyhranených násilných vzťahov oproti necelých 10 % žien z ostatných vzťahov; chorobu alebo
úraz partnera 17 % oproti 5 %. Zhoda v názoroch všetkých troch skupín žien sa dosiahla za štyri
dôvody násilného správania sa u partnera: bolo to za nízke sebavedomie partnera, žiarlivosť
a úspechy partnera alebo ženy v zamestnaní. Len jedinej možnosti dali ženy z násilných vzťahov
menej hlasov ako ostatné, bolo to pri nevere partnera. Spomedzi žien zaradených pod Typ 1 a Typ 2
uviedlo tento činiteľ ako dôvod násilného správania sa partnera takmer 17 %, no spomedzi žien
zakúšajúcich vyhranené násilie to bolo len 10 %.
Ženy s priamou skúsenosťou s vyhraneným násilím majú teda značne komplexnejší pohľad na dôvody
násilného správania partnera (uvádzali viacero možností). Násilie vidia ako výsledok viacerých príčin,
nie len jednej (napr. ako dôsledok alkoholizmu partnera alebo zlej ekonomickej situácie rodiny).
Napriek komplexnosti príčin násilného správania sa partnerov, pozrime sa na niektoré dôvody
podrobnejšie. Na požívanie alkoholických nápojov partnerom a jeho zázemie v rodičovskej rodine sa
zameriavali aj otázky v inej časti dotazníka, zisťoval sa nimi výskyt týchto situácií a nespájali sa priamo
s násilím (nešlo o názor na príčiny násilia partnera, ale o výskyt daných situácií).
Pozrime sa najprv, ako sa mení intenzita pitia alkoholu partnerom podľa typu vzťahu. Z grafu 50 je
zrejmé, že frekvencia pitia alkoholu u súčasného partnera sa zvyšovala s intenzitou násilia vo vzťahu.
Kým zo žien zažívajúcich vyhranenejšie formy násilia od súčasného partnera takmer 70 % uviedlo, že
partner pije takmer každý deň alebo aspoň každý týždeň, za násilný vzťah to bolo 40 % a v rámci
vzťahov Typu 1 necelých 15 %. Výsledky naznačujú, že alkohol zohráva v rodinách na Slovensku veľmi
negatívnu úlohu.
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Graf 50: Frekvencia pitia alkoholu u súčasného partnera podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008; v % )
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Tabuľka 23 porovnáva zmenu vo výskyte pitia alkoholu partnerom za sledovaných päť rokov. Celkovo
pribudlo abstinentov a občasných konzumentov alkoholu a ubudlo pravidelných konzumentov
v rámci súčasných partnerov. Neplatí to ale pre všetky typy vzťahov – pokles je najmenší práve za
vyhranené násilné vzťahy. Výskyt každodenných alebo každo-týždňových konzumentov alkoholu
zostáva medzi násilnými partnermi stále vysoký (69 %).
Tab 23: Frekvencia pitia alkoholu u súčasného partnera podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008
a 2002, v %)
Rok 2008
TYP 1
TYP 2
TYP 3
Všetky ženy so súčasným partnerom
vôbec nepije
12,4
5,4
3,4
10,8
občas (niekoľkokrát za rok, napr. pri
57,3
32,4
13,8
oslavách)
50,9
asi raz za mesiac
16,6
23,0
13,8
17,4
takmer každý týždeň
11,1
31,1
41,4
16,0
takmer každý deň
2,6
8,1
27,6
4,9
Spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
Rok 2002
TYP 1
TYP 2
TYP 3
Všetky ženy so súčasným partnerom
vôbec nepije
11,7
3,1
6,4
9,3
občas (niekoľkokrát za rok, napr. pri
oslavách)
50,7
21,9
19,1
43,4
asi raz za mesiac
18,4
28,1
4,3
18,4
takmer každý týždeň
14,7
28,1
31,9
18,9
takmer každý deň
3,7
17,2
38,3
9,2
Spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
Poznámka 1: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah.
Poznámka 2: Zvyšok do 100 % za rok 2002 predstavujú odpovede „neviem“.
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A ako je to s výskytom nepriaznivých situácií v rodičovskej rodine? V roku 2008 naďalej platí, že na
úroveň násilia v partnerských vzťahoch má na Slovensku vplyv tiež rodinná história. Výskyt
nepriaznivých situácií v rodičovskej rodine partnera bol oveľa vyšší v rámci násilných vzťahov. Išlo
najmä o časté fyzické tresty detí, násilie otca na matke, autoritatívny model otcovstva a striktné
rozdelenie prác na mužské a ženské (tabuľka 24).
Tab 24: Výskyt situácií v rodine súčasného partnera podľa typu intímneho vzťahu (2008 a 2002, v %)
Rok 2008

TYP 1

TYP 2

TYP 3

Všetky ženy so súčasným
partnerom
12,1
1,4
7,5
10,7

v rodine chýbal otec
11,3
14,7
17,2
v rodine chýbala matka
1,0
2,7
3,4
otec bil matku
5,4
12,0
24,1
časté fyzické tresty detí
7,7
19,7
27,6
otec mal v rodine hlavné slovo, o ktorom
21,9
41,3
51,7
sa nediskutovalo
jasné rozdelenie úloh na „ženské“ a
28,3
42,7
48,3
„mužské“
Rok 2002
v rodine chýbal otec
12,9
17,2
12,8
v rodine chýbala matka
3,5
7,8
4,3
otec bil matku
5,7
20,3
29,8
časté fyzické tresty detí
8,4
29,7
40,4
otec mal v rodine hlavné slovo, o ktorom
28,5
32,8
53,2
sa nediskutovalo
jasné rozdelenie úloh na „ženské“ a
40,0
45,3
51,1
„mužské“
Poznámka 1: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah.
Poznámka 2: Zvyšok do 100 % za rok 2002 predstavujú odpovede „neviem“.

26,6
31,6
13,7
4,0
10,5
14,4
30,7
40,6

Tak napríklad fyzické násilie voči matke sa v rámci vyhraneného násilného vzťahu objavilo až 5-krát
častejšie ako u nenásilných a 2-krát častejšie ako u násilných vzťahov – v roku 2008 rovnako ako
v roku 2002. Alebo časté fyzické tresty detí boli 4-krát častejšie pri porovnaní vyhranených násilných
a nenásilných vzťahov (v roku 2002 to bolo až 5-x viac).
Tiež patriarchálny rodinný model má silnú tendenciu narastať s rastom intenzity násilného vzťahu,
a platí to pre obidva sledované roky. Kým v roku 2002 išlo o dvojnásobne vyšší výskyt v prípade
vyhraneného násilia, v roku 2008 sa rozdiel zvýšil na 2 a pol násobok. Súvislosť so striktnou deľbou
úloh na mužské a ženské v rodičovskej rodine partnera sa v porovnaní rokov ešte posilnila: kým
v roku 2002 bol rozdiel medzi vyhraneným násilným a nenásilným vzťahom približne o 10 %, v roku
2008 vzrástol na 20 %. Uviedla ju takmer polovica žien zažívajúcich vyhranené násilie, zo žien žijúcich
v nenásilnom vzťahu to bolo 28 %. Za neúplnú rodičovskú štruktúru nebola väzba s násilným
správaním partnera až taká intenzívna ako pri sledovaní ostatných situácií: v rodine chýbala matka 17
% súčasných partnerov žien z vyhraneného násilného vzťahu a 11 % z nenásilného vzťahu (prípady
„chýbajúcich“ otcov boli zriedkavejšie – 3 % a 1 %).
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b) Počiatky násilného správania
Niektoré štúdie o násilí špeciálne odlišujú "priame" príčiny násilia v intímnom vzťahu18.
Rozumejú sa nimi také situácie, ktoré pôsobia ako "spúšťače" násilia zo strany partnera. Môže ísť
napríklad o situáciu, keď žena okamžite neposlúchne muža alebo odvráva partnerovi; „spúšťačom“
môže byť tiež to, ak nie je jedlo hotové na čas, ak sa žena nestará o deti podľa predstáv muža, ak pýta
od neho peniaze, ide niekam bez jeho dovolenia, odmieta sex, prípadne podozrieva ženu z nevery
(tieto priame príčiny uvádzajú napríklad správy o násilí na ženách Svetovej zdravotníckej organizácie,
ale aj iné zdroje). Správy tiež opakovane zdôrazňujú, že ospravedlňovanie násilia alebo tolerantný
postoj k násiliu spravidla vyrastá z tradičných názorov na správnu rolu muža a ženy: ak sa takto
socializovanému partnerovi zdá, že jeho partnerka vo svojej role zlyhala alebo prekročila určité
hranice (napr. tým, keď si pýta peniaze alebo zdôrazňuje potreby detí), jeho odpoveďou môže byť
násilie.
Súbor „spúšťačov“ násilia je veľmi široký, rôznorodý a individuálne špecifický 19, prakticky sa nedá
zachytiť v reprezentatívnom výskume tohto typu. V dotazníku sa preto zameriavala pozornosť nie na
identifikáciu „spúšťačov“ násilného správania partnera, ale na počiatky takéhoto správania. Otázka
pre ženy, ktoré zažili opakovaný výskyt niektorej zo sledovaných násilných situácií, znela nasledovne:
„Dokážete si ešte spomenúť, kedy sa takéto správanie u Vášho partnera začalo?“
Údaje z tabuľky 25 porovnávajúce odpovede žien za násilné vzťahy Typu 2 a Typu 3 za súčasného
a bývalého partnera ukazujú na značnú rôznorodosť v identifikácii počiatkov násilia. Ženy
odpovedajúce za súčasného partnera najčastejšie viazali začiatok jeho násilných prejavov so
zamestnaním – keď bol nezamestnaný alebo mal neúspechy v práci. Takúto možnosť zvolila štvrtina
žien z vyhranených násilných a 17 % z násilných vzťahov. Druhým najfrekventovanejším počiatkom
násilia bol prechod k spoločnému bývaniu (odkedy sme začali spolu bývať): uviedlo ho 15,6 % žien
spadajúcich pod vzťahy Typu 2 a 13,8 % z vyhranených násilných vzťahov. Pre pomerne veľkú skupinu
žien zažívajúcich násilie od súčasného partnera sa počiatky násilia viažu s narodením dieťaťa (13,8 %
a 7,8 %), tehotenstvom (10,3 % a 3,1 %), ale tiež s odchodom na materskú či rodičovskú dovolenku
(10,3 % a 6,3 %) alebo sa viazalo na „nenaplnenie predstáv“ partnera o dieťati – mal inú predstavu
o pohlaví dieťaťa, zdravotnom stave a podobne (3,5 % a 1,6 %). Do začiatku spoločného vzťahu

18

Niekedy sa hovorí tiež o situačných faktoroch (WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic
Violence against Women. Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. WHO 2005:
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report
/summary_report_English2.pdf) .
19
Konkrétne príklady, tak ako vyšli z kvalitatívneho výskumu prípadov domáceho násilia v klientele CPPS, pozri
napríklad v prílohe publikácie: Bodnárová, B., Filadelfiová, J.: Domáce násilie na Slovensku. Predbežná
záverečná správa. MSŠR, 2002.
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situovali začiatok násilia pomenej: 6,9 % žien s aktuálnym vyhraneným násilným vzťahom a 10,9 %
s násilným vzťahom „datovalo“ násilie od sobáša a ďalších 6,9 % a 7,8 % uviedlo, že sa u súčasného
partnera prejavy násilia objavili už pri chodení. Pomerne často násilie začína aj v súvislosti so
zmenami v zamestnaní: okrem už zmienenej nezamestnanosti partnera je to vtedy, ak žena nastúpi
do práce (3,5 % a 9,4 %), ale viaže sa aj – i keď v menšej miere - s úspechmi muža v zamestnaní (7,8 %
za násilný vzťah). Spolu 6,9 % (za Typ 3) a 12,6 % (za Typ 2) uviedlo inú možnosť, než ponúkala otázka.
Medzi voľnými odpoveďami sa ešte objavovalo: zhoršenie zdravotného stavu alebo invalidita
partnera, keď získal istotu vo vzťahu, odchod (ženy alebo partnera) na dôchodok, strata zamestnania
ženy, osamostatnenie detí (zostali sami), problémy s otehotnením, zdravotné problémy detí, práca
partnera v zahraničí, mimomanželský vzťah partnera alebo to, že partner začal piť alkohol.
Tab 25: Počiatky násilného správania súčasného a bývalého partnera podľa stupňa násilného vzťahu
(rok 2008; v % )
Bývalý partner
TYP 2
TYP 3
21,6
7,3
21,6
12,2
15,7
24,4
2,0
2,4
7,8
9,8

Hneď ako sme sa spoznali a začali spolu chodiť
Od sobáša
Odkedy sme začali spolu bývať
Keď som bola tehotná
Od narodenia dieťaťa
Keď sa nám narodilo dieťa, ktoré nebolo podľa predstáv
0,0
partnera (s postihnutím, iného pohlavia, než si želal,...)
Keď som zostala s dieťaťom doma (MD, RD)
5,9
Odkedy bol nezamestnaný, mal neúspechy v práci,...
9,7
Odkedy začal podnikať, postúpil v práci,...
7,8
Keď som ja začala pracovať
2,0
Iný počiatok
5,9
Poznámka: TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Súčasný partner
TYP 2
TYP 3
7,8
6,9
10,9
6,9
15,6
13,8
3,1
10,3
7,8
13,8

0,0

1,6

3,5

7,3
22,0
2,4
4,9
7,3

6,3
17,2
7,8
9,4
12,6

10,3
24,1
0,0
3,5
6,9

Pri porovnaní úrovne výskytu jednotlivých "počiatkov" násilného správania za súčasných a bývalých
partnerov sa za tých druhých prejavuje tendencia posúvajúca počiatok násilia do začiatku vzťahu.
U bývalých partnerov sa oveľa viac vyskytujú "dávnejšie" počiatky (od chodenia, od sobáša, spoločné
bývanie). Za vyhranené násilné vzťahy s bývalým partnerom k nim pribudli neúspechy v práci
a nezamestnanosť partnera (uviedlo ho vyše jednej pätiny žien). Situácie, keď sa žena stáva od
partnera ekonomicky závislá alebo keď sa zvyšuje finančné zaťaženie domácnosti (odchod na
materskú či rodičovskú dovolenku, narodenie dieťaťa, tehotenstvo) sa medzi odpoveďami za
bývalých partnerov objavovali menej ako za súčasných.
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Graf 51: Počiatky násilného správania súčasného partnera podľa stupňa násilného vzťahu (2008; v % )
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Poznámka: TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

A ako je to v porovnaní s rokom 2002, došlo k nejakým zmenám? Obraz za bývalých partnerov bol
približne rovnaký20, k zmenám došlo pri porovnávaní odpovedí za súčasných partnerov. Z tabuľky 26
je zrejmý vyšší dôraz na nezamestnanosť a neúspechy v práci: kým v roku 2002 táto situácia
umiestnila medzi možnými počiatkami násilia na štvrtom mieste, v roku 2008 sa dostala na prvú
priečku. Môže to súvisieť s celkovým vývojom na slovenskom trhu práce, keď v referenčnom období
dosahovala miera nezamestnanosti rekordné hodnoty (vrchol nezamestnanosti v rokoch 2002 2004).
Zmenila sa tiež pozícia narodenia dieťaťa medzi „spúšťačmi“ násilia: v roku 2002 získala piatu priečku
a v roku 2008 postúpila na tretiu. Rovnaký vzostup zaznamenalo aj tehotenstvo ženy – z deviateho na
piate miesto.
Naopak, prepad v poradí sa prejavil u sobáša alebo pri úspechoch v práci ich vplyv sa v roku 2008 na
základe odpovedí žien oslabil. Ostatné počiatky mali po obidva roky približne rovnaké umiestnenie.

20

Z tohto dôvodu odpovede žien za bývalých partnerov neuvádzame v porovnaní rokov.
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Tab 26: Rebríček počiatkov násilného správania partnera podľa žien so skúsenosťou s vyhraneným
násilím od súčasného partnera (rok 2008 a 2002)
Rok 2008
Odkedy bol nezamestnaný, mal neúspechy
v práci,...
Odkedy sme začali spolu bývať
Od narodenia dieťaťa
Keď som zostala s dieťaťom doma (MD, RD)
Keď som bola tehotná
Od sobáša
Hneď ako sme sa spoznali a začali spolu
chodiť
Keď som ja začala pracovať

Poradie
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Keď sa nám narodilo dieťa, ktoré nebolo
podľa predstáv partnera (s postihnutím,
iného pohlavia, než si želal,...)

9.

Rok 2002
Odkedy bol nezamestnaný, mal neúspechy
v práci,...
Odkedy sme začali spolu bývať

Poradie
4.
1.

Od narodenia dieťaťa

5.

Keď som zostala s dieťaťom doma (MD, RD)

3.

Keď som bola tehotná
Od sobáša
Hneď ako sme sa spoznali a začali spolu
chodiť

9.
2.

Keď som ja začala pracovať

8.

Keď sa nám narodilo dieťa, ktoré nebolo
podľa predstáv partnera (s postihnutím,
iného pohlavia, než si želal,...)

Odkedy začal podnikať, postúpil v práci,...

Odkedy začal podnikať, postúpil v práci,...
10.
Poznámka: Poradie za vyhranený násilný vzťah so súčasným partnerom.

7.

10.
6.

Už vyššie uvedené údaje naznačujú, že násilie páchané na ženách v intímnom vzťahu má na
Slovensku v pomerne veľkom rozsahu dlhodobejší charakter. Nasvedčuje tomu pomerne veľa
prípadov, keď násilie trvá alebo trvalo od ranných štádií vzťahu s partnerom. A potvrdili to aj
odpovede na otázku požadujúcu odhad doby trvania takéhoto správania sa partnera voči žene.

Tab 27: Odhadovaná doba trvania násilného správania súčasného a bývalého partnera podľa stupňa
násilného vzťahu (rok 2008; v % )

rok a menej ako rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 rokov
6 – 9 rokov
10 rokov
11 – 15 rokov
16 – 20 rokov
21 a viac rokov
Interval (v rokoch)
Priemerné trvanie násilia (v rokoch)

Bývalý partner
TYP 2
TYP 3
20,8
5,3
7,5
10,5
11,3
5,3
5,7
7,9
18,9
13,2
11,4
21,1
5,7
13,2
5,7
10,5
7,6
7,9
5,7
5,2
(1 – 30)
(1 – 45)
7,1
9,1

Súčasný partner
TYP 2
TYP 3
9,0
3,4
10,4
13,8
7,5
6,9
9,0
10,3
10,4
3,4
13,5
10,3
17,9
0
7,5
13,9
9,0
17,1
6,0
20,5
(1 – 40)
(1 – 43)
8,8
13,7

Poznámka: TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Ako uvádza tabuľka 27, priemerná doba trvania násilného správania partnera dosiahla za súčasných
partnerov v prípade násilných vzťahov 8,8 roka a v prípade vyhranených násilných vzťahov 13,7 roka
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(za bývalých partnerov to bolo o niečo menej - 7,1 a 9,1 roka). Nejde teda o nejaké krátkodobé
prejavy násilia. Dlhé trvanie násilného správania partnera potvrdzuje aj interval za najkratšie
a najdlhšie trvanie, ktorý je pomerne široký. Za súčasných partnerov je to 1 až 40 rokov pri násilnom
a 1 až 43 rokov pri vyhranenom násilnom vzťahu; za bývalých partnerov 1 až 30 rokov (Typ 2) a 1 až
45 rokov (Typ 3).
Graf 52: Odhadovaná doba trvania násilného správania súčasného a bývalého partnera podľa stupňa
násilného vzťahu (rok 2008; v % )
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Poznámka: TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Tiež v celkovej štruktúre podľa ročných intervalov sa za súčasných partnerov prejavuje posun
k dlhšiemu trvaniu, najmä u vyhraneného násilia (graf 52). Až 20,5 % žien žijúcich vo vyhranenom
násilnom vzťahu odhadlo, že násilné správanie partnera trvá 21 a viac rokov. Spolu 51,5 % žien zažíva
vyhranené formy násilia od svojho partnera dlhšie ako 10 rokov.
Ako vyplýva z analýzy príčin a počiatkov násilného správania sa partnera, činitele, ktoré môžu pre
ženu znamenať zvýšené riziko, sú rôzneho druhu: individuálne, rodinné alebo spoločenské.
Individuálne faktory sa môžu týkať tak ženy – obete násilia21 v intímnom vzťahu, ako aj muža
násilníka22. Za kategóriu spoločenských faktorov možno okrem spomínaných postojov k rodovým

21

Do tejto kategórie by sa dal zaradiť aj stupeň vzdelania ženy, jej finančná nezávislosť, predošlá viktimizácia,
úroveň dostupnej sociálnej podpory – sietí, úroveň násilia v rodičovskej rodine a pod.
22

Okrem základných demografických charakteristík (vzdelanie, zamestnanecký status) to môžu byť aj
osobnostné črty (úroveň komunikácie s partnerkou, agresivita voči iným,...), závislosti (na alkohole, drogách,...),
história násilia a rodový „koncept“ v rodičovskej rodine a pod.
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rolám uviesť napr. stupeň ekonomickej rovnosti medzi mužmi a ženami, úroveň mobility a autonómie
žien, postoje k násiliu na ženách, úroveň „aktívnej“ ochoty blízkych zasiahnuť pri násilí, resp.
ukazovatele sociálneho kapitálu.

1.2.7 DOPADY NÁSILIA NA ŽIVOTY ŽIEN

Všetky štúdie násilia páchaného na ženách intímnym partnerom konštatujú rôzne a výrazné
dopady na ženy, na kvalitu ich života a pohodu či spokojnosť. Spomínajú sa viaceré typy dôsledkov:
od zdravotných následkov, cez pracovné a ekonomické dopady, až po pocit (ne)spokojnosti a
(ne)šťastia. Niektoré môžu mať podobu rôznych foriem vylúčenia, ako napríklad obmedzenie prístupu
k informáciám, službám, účasti vo verejnom živote, pracovnému postupu a podobne. Niekedy môže
násilie viesť až k strate niektorých schopností či zručností, napríklad schopnosti postarať sa o seba,
starať sa o deti, navštevovať zamestnanie a veľa ďalších. Spomínajú sa aj negatívne dôsledky na
rodinný život - ich vlastný alebo členov rodiny. Niekedy sú dopady vzájomne previazané23.
a) Zdravotné následky násilia
V literatúre sa rozlišujú priame alebo dlhodobé zdravotné následky násilia. Môže ísť o
fyzické zranenia, ale aj choroby tráviacej sústavy, syndróm chronickej bolesti, depresie alebo o
samovražedné správanie týchto žien. Násilie niekedy zasahuje aj reprodukčné zdravie žien a môže
viesť ku gynekologickým problémom, nechcenému tehotenstvu, nezrelým pôrodom, prípadne môže
mať za následok ochorenie na sexuálne prenosné choroby. Zahraničné výskumy zistili, že obete
násilia páchaného partnerom navštevujú počas svojho života oveľa častejšie lekára alebo sú častejšie
hospitalizované.
Tento výskum jednoznačne potvrdil súvislosť medzi úrovňou násilia v intímnom vzťahu a zdravotnými
dôsledkami. Čím vyhranenejšie formy násilia ženy od svojho partnera zažívajú, tým viac zdravotných
problémov sa u nich vyskytuje a tým horšie hodnotia svoj zdravotný stav. Na zdravotný stav sa
v dotazníku zameriavali štyri otázky: prvá zisťovala obmedzovanie v bežných životných aktivitách
z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, druhá sa zameriavala na typ zdravotných problémov,

23

Ženy zažívajúce násilie v intímnom vzťahu pri zdravotných ťažkostiach viac vynechávajú z práce, znižuje sa u
nich schopnosť plniť pracovné úlohy, čo má vplyv na výšku zárobku a oslabuje možnosť udržať si pracovné
miesto; to môže následne viesť k problémom v rodine (s deťmi, atď.).
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tretia na druhy užívaných liekov a štvoricu uzatvárala otázka na hodnotenie svojho zdravotného stavu
v porovnaní s rovesníčkami.
Obmedzovanie vo svojich aktivitách z dôvodu nejakých dlhodobých zdravotných problémov uviedlo
z celkového súboru skúmaných žien SR vo veku 18 - 64 rokov 14,3 %. Ako však ukazuje graf 53, miera
obmedzenia sa výrazne líši podľa typu partnerských vzťahov. Spomedzi žien žijúcich v nenásilnom
vzťahu obmedzenie deklarovalo 9,5 %; u žien z násilných vzťahov vzrástlo na 14,7 % a v rámci žien,
ktoré žijú so súčasným partnerom vo vyhranenom násilnom vzťahu, sa výskyt obmedzení zvýšil až na
41,4 %. (Podobná tendencia sa prejavila tiež pri sledovaní typu vzťahu s bývalým partnerom: zvýšenie
z necelých 14 % na takmer 30 %.) Pritom typ vzťahu pôsobil na mieru obmedzení silnejšie ako
sociálno-demografické charakteristiky - vek, vzdelanie alebo národnosť.
Graf 53: Obmedzenie v aktivitách zo zdravotných dôvodov24 podľa typu vzťahu so súčasným
partnerom (2008, %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Podobná súvislosť s typom vzťahu sa prejavila aj z hľadiska sledovania konkrétnych zdravotných
problémov, ktoré sú zdrojom deklarovaného obmedzenia v životných a pracovných aktivitách žien25
(tabuľka 28).

24

Znenie otázky v dotazníku: „Ste nejakým spôsobom obmedzovaná vo svojich aktivitách doma alebo
v zamestnaní z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov?“
25
Formulácia otázky: „Mohli by ste, prosím, uviesť, aký je to zdravotný problém, ktorý Vás obmedzuje?“
(možnosť troch odpovedí)
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Kým u žien zaradených pod typ 1 sa sledované zdravotné problémy vyskytovali v minimálnej miere (u
1-2 %), medzi ženami zažívajúcimi násilie sa výskyt problémov zvyšuje, výrazný nárast bol
zaznamenaný predovšetkým u žien s vyhranenými formami násilia. Najväčší výskyt mali v rámci tejto
skupiny žien psychické problémy, ktoré uviedlo až 27,5 % žien zaradených pod Typ 3 (vyhranený
násilný vzťah so súčasným partnerom); za ženy z nenásilných vzťahov to bolo menej ako 1 %
a priemer za ženy Slovenska predstavoval necelé 4 %. Všetky sledované zdravotné problémy sa v
rámci žien zažívajúcich násilie vyskytovali 2-6-krát viac (najmä gynekologické problémy a problémy
súvisiace s vylučovaním).
Navyše, viac ako jedna pätina žien z vyhranených násilných vzťahov (20,6 %) uvádzala ešte iný typ
problémov, než boli explicitne uvedené. Vyskytovali sa tu najviac srdcové a cievne ochorenia
a neurologické problémy, ale aj napríklad cukrovka, ochorenia pohybového ústrojenstva, alebo tiež
kožné a onkologické ochorenia, epilepsia či reumatické choroby. Ojedinele ženy uviedli aj bližšie
nešpecifikovaný pocit veľkej únavy, resp. rečové problémy.

Tab 28: Zdravotné problémy žien so súčasným partnerom podľa typu vzťahu (2008, 2002, skóre za tri
možnosti v %)
Rok 2008
TYP 1 TYP 2 TYP 3 Ženy SR
1. Gynekologické
2,3
2,6
6,8
3,3
2. Zažívacie
2,0
2,6
3,4
4,0
3. Psychické
0,5
2,6 27,5
3,7
4. Vylučovacie
1,0
1,3
6,8
1,5
5. Fyzický handicap
1,3
4,0
3,4
2,7
6. Astmatické
1,0
8,0
3,4
1,8
Iný problém
5,4
2,7 20,6
6,9
Nie je obmedzovaná z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov 90,5 85,3 58,6
85,7
Rok 2002
TYP 1 TYP 2 TYP 3 Ženy SR
1. Gynekologické
3,9
4,7 21,2
5,7
2. Zažívacie
3,9
7,8 15,0
6,3
3. Psychické
3,2
3,1 14,9
5,0
4. Vylučovacie
1,2
1,6
6,3
2,5
5. Fyzický handicap
0,7
4,7
4,2
2,1
6. Astmatické
2,2
4,2
2,9
Iný problém
5,1
4,8 19,2
7,1
Nie je obmedzovaná z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov 87,6 85,9 61,7
82,6
Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

V porovnaní s rokom 2002 sa mierne znížil výskyt jednotlivých zdravotných problémov za celý súbor
žien SR, neplatí to ale za podsúbor žien žijúcich v násilných vzťahoch. V roku 2002 malo nejaký
dlhodobý zdravotný problém 38,3 % žien v rámci vyhranených násilných vzťahov, v roku 2008 došlo
k zvýšeniu na 41,4 % (výskyt za ženy žijúce v násilnom vzťahu Typu 2 zostal približne rovnaký – na
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úrovni 15 %). V porovnaní rokov pribudlo predovšetkým psychických problémov u žien trpiacich
vyhraneným násilím. Zhoda s rokom 2002 nastala aj v tom, že zdravotné dôsledky sa u jednotlivých
žien spravidla kumulujú: u jednej ženy sa často vyskytovalo viacero zdravotných problémov.
Na tendenciu nárastu problémov s výskytom a rastom intenzity násilia zo strany partnera poukazuje
aj ďalšia z otázok venovaná zdravotnému stavu žien, ktorá sa pokúšala zmerať úroveň užívania
liekov26.
Ako ukazuje tabuľka 29, ženy zažívajúce násilie užívajú lieky v oveľa vyššej miere ako ženy žijúce v
nenásilnom partnerskom vzťahu. U niektorých liekov výskyt za ženy spadajúce do Typu 3 až
niekoľkonásobne prevyšuje priemer za všetky ženy Slovenka. Kým lieky na spanie alebo na
upokojenie užívalo v poslednom období v priemere približne 15 % žien Slovenska, spomedzi žien
trpiacich vyhraneným násilím to bolo takmer 45 %. Podobne lieky proti depresiám užívalo okolo 7 %
žien SR, v rámci vyhranených násilných vzťahov to bolo viac ako 17 %; u neurózy bol pomer 5,6 % za
ženy SR ku 10,3 % za ženy s vyhraneným násilným vzťahom. Vyšší výskyt užívania liekov je možné
pozorovať taktiež pri porovnávaní žien v násilnom a nenásilnom vzťahu (Typ 2 verzus Typ 1).
V porovnaní situácie v rozmedzí piatich rokov sa v celkovom súbore znížil podiel žien užívajúcich lieky,
za ženy z vyhranených násilných vzťahov ale k zníženiu nedošlo, v prípade liekov na neurózu bol
dokonca zaznamenaný nárast.
Tab 29: Úroveň užívania liekov u žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu (rok 2008
a 2002, v %)
Rok 2008
TYP 1
TYP 2
TYP 3
Ženy SR
Na spanie
9,5
14,7
44,8
14,3
Na ukľudnenie
8,7
22,7
44,8
15,9
Proti depresiám
3,6
6,7
17,2
7,1
Proti neuróze
2,8
6,7
10,3
5,6
Rok 2002
TYP 1
TYP 2
TYP 3
Ženy SR
Na spanie
21,8
26,6
45,8
29,5
Na ukľudnenie
24,3
50,0
58,3
31,1
Proti depresiám
7,4
14,1
17,0
11,5
Proti neuróze
7,7
7,8
31,9
11,0
Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Uvedené údaje o výskyte zdravotných problémov žien na Slovensku a užívaní liekov do značnej miery
predznamenávajú rozloženie odpovedí na otázku o celkovom zhodnotení vlastného zdravotného
stavu v porovnaní so ženami rovnakého veku27. Tiež z hľadiska tohto aspektu sa prejavila výrazná
súvislosť s intenzitou zažívaného násilia (graf 54).

26

27

Znenie otázky v dotazníku: „Užívali ste niekedy za posledné obdobie nejaké lieky z nasledujúcich dôvodov?“
Znenie otázky: „Ako by ste v porovnaní s inými ženami v rovnakom veku, zhodnotili svoj zdravotný stav?“
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Zatiaľ čo zo žien, ktoré majú priamu skúsenosť s vyhranenými formami násilia od svojho súčasného
partnera, zhodnotilo svoj zdravotný stav ako horší alebo zlý vyše 41 %, za ostatné skupiny žien to
bolo menej ako 20 % (násilný vzťah Typu 2) alebo menej ako 10 % (nenásilný vzťah – Typ 1). Na
druhej strane, ako výborný a veľmi dobrý zhodnotila v porovnaní so ženami rovnakého veku svoj
zdravotný stav viac ako polovica (50,4 %) žien s nenásilnými vzťahmi, ale iba 28 % žien zažívajúcich
násilie a 17,2 % žien zažívajúcich vyhranené násilie. Nie len výskyt zdravotných problémov, ale aj
subjektívne hodnotenie zdravotného stavu žien sa teda so stupňujúcim sa násilím rapídne zhoršuje.

Graf 54: Hodnotenie zdravotného stavu žien so súčasným partnerom podľa typu intímneho vzťahu
(rok 2008, v %)
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Poznámka 1: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
Poznámka 2: V roku 2002 svoj zdravotný stav hodnotilo ako horší a zlý 53,2 % žien zažívajúcich vyhranené
násilie, spolu 12,8 % týchto žien ho považovalo za výborný či veľmi dobrý a 34 % za dobrý.

Výskum z roku 2008 opätovne potvrdil zistenia spred piatich rokov – že život s násilným partnerom
má významné dopady na zdravie žien. Vyhranenejšie formy násilia v intímnom vzťahu sa na
Slovensku viažu so zdravotnými ťažkosťami žien. Dôsledky sa prejavujú tak na fyzickom, ale najmä na
mentálnom zdraví žien (vysoký výskyt psychických problémov u žien zažívajúcich násilie), vo veľkej
miere sa vzájomne kombinujú. Ženy trpiace násilím v intímnom vzťahu majú viac skúseností s
rôznymi chorobami než ostatné ženy, tiež užívajú vo väčšej miere lieky, a to za všetky sledované
druhy liekov. Zároveň ich subjektívne hodnotenie vlastného zdravotného stavu je oveľa horšie ako
priemer za celú populáciu dospelých žien Slovenska.

102

b) Dopady násilia na rodinný život žien
Násilie však zasahuje aj iné sféry života žien, okrem zdravia je to aj rodinný život28. Obzvlášť
pri násilí páchanom intímnym partnerom sú dôsledky na rodinu a život jej členov veľmi citlivé.
Odborná literatúra popri celkovej (ne)spokojnosti žien so svojim rodinným životom najčastejšie
rozoberá následky na deťoch29. Náš výskum sa primárne zameriaval na výskyt násilia a na postoje
žien, obmedzil sa preto iba na jeden ukazovateľ z tejto oblasti - meranie celkovej spokojnosti žien s
rodinným životom30.

Graf 55: Spokojnosť žien s rodinným životom podľa typu intímneho vzťahu so súčasným partnerom
(rok 2008, v %)
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Poznámka: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah

Z grafu 55 je zjavné - podobne ako v prípade spokojnosti so zdravotným stavom – dramatické
znižovanie úrovne spokojnosti s rodinným životom s rastom intenzity násilia páchaného súčasným
partnerom. Kým v rámci celkového súboru žien SR alebo súboru všetkých žien, ktoré mali v čase
výskumu partnera, vyjadrilo spokojnosť so svojim rodinným životom viac ako 60 % a nespokojných
bolo menej ako 10 %, za skupinu žien zažívajúcich od súčasného partnera vyhranené násilie sa pomer

28

Dalo by sa hovoriť aj o iných sférach života, ako napríklad o pracovnom uplatnení, verejnom angažovaní,
trávení voľného času, pestovaní priateľských vzťahov a podobne.
29
Mnohé zahraničné i domáce výskumy preukázali, že deti zažívajúce násilie medzi svojimi rodičmi sú ohrozené
emocionálnymi problémami a poruchami správania. Zvyšuje sa u nich výskyt depresií, dosahujú horšie výsledky
v škole, majú nižšie sebavedomie, viac problémov s fyzickým alebo duševným zdravím (Bodnárová –
Filadelfiová, 2002). Dôsledky na deti však neboli súčasťou tohto výskumu.
30
Otázka bola sformulovaná nasledovne: „Ako by ste na záver vyjadrili celkovú spokojnosť so svojim rodinným
životom?“

103

spokojných a nespokojných úplne obrátil. Veľmi spokojná alebo spokojná nebola žiadna z nich,
necelých 28 % vyjadrilo „polovičnú“ spokojnosť, no podiel nespokojných dosiahol v tejto skupine žien
vyše 72 % (34,5 % vyjadrilo čiastočnú nespokojnosť a 37,9 % bolo veľmi nespokojných). Rozloženie za
násilné vzťahy (Typ 2) bolo nasledovné: 40 % spokojných, 52 % odpovedí „tak napoly“ a 8 %
nespokojných žien.
Ku akým zmenám v hodnotení došlo v priebehu piatich rokov? Ak si všimneme celý súbor žien, resp.
všetky ženy so súčasným partnerom, je u nich zrejmý posun k spokojnosti: narástol podiel žien veľmi
spokojných a spokojných s rodinným životom a znížilo sa zastúpenie nespokojných žien. Ako ale
vidieť z tabuľky 30, táto zmena sa netýka žien z vyhranených násilných vzťahov – v rámci nich sa za
sledované obdobie posilnila nespokojnosť.

Tab 30: Úroveň spokojnosti žien s rodinným životom podľa typu vzťahu so súčasným partnerom (rok
2008 a 2002, v %)
Relevantná
skupina žien*
Veľmi spokojná
35,2
8,0
29,0
Skôr spokojná
51,4
32,0
45,4
Tak napoly
12,6
52,0
27,6
19,5
Skôr nespokojná
0,5
5,3
34,5
3,2
Veľmi nespokojná
2,7
37,9
2,6
Spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
Relevantná
Rok 2002
TYP 1
TYP 2
TYP 3
skupina žien*
Veľmi spokojná
28,1
7,7
21,8
Skôr spokojná
46,5
12,3
10,6
38,1
Tak napoly
20,9
49,2
34,0
25,5
Skôr nespokojná
3,0
24,6
23,4
9,1
Veľmi nespokojná
1,5
4,6
31,9
5,2
Spolu
100,0
100,0
100,0
100,0
Poznámka 1: TYP 1 = nenásilný vzťah, TYP 2 = násilný vzťah, TYP 3 = vyhranený násilný vzťah
Poznámka 2: * = všetky ženy, ktoré mali v čase výskumu partnera (ženy so súčasným partnerom).
Poznámka 3: Zvyšok do 100 % za rok 2002 predstavujú odpovede „neviem posúdiť“.
Rok 2008

TYP 1

TYP 2

TYP 3

Ženy SR
23,1
42,0
25,1
6,6
3,2
100,0
Ženy SR
17,8
37,6
28,0
10,8
5,3
100,0

Ženy zažívajúce násilie od svojho intímneho partnera sú teda so svojim rodinným životom výrazne
nespokojné. Ešte vypuklejšie táto nespokojnosť vystúpi, ak sa porovnávajú odpovede žien za
jednotlivé typy správania. V rámci Typu 1 (nenásilné vzťahy) neuviedla odpoveď „veľmi nespokojná“
ani jedna žena, v rámci Typu 2 (násilný vzťah) bolo veľmi nespokojných 2,7 % a v rámci Typu 3
(vyhranený násilný vzťah) až 37,9 % žien. Podobný trend platí aj pre zastúpenie odpovedí „skôr
spokojná“: narastá od 0,5 % cez 5,3 % až na 34,5 %. V prípade spokojnosti je tomu naopak, pričom
tieto súvislosti platia po obidva zisťované roky.
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Ženy, ktoré zažívajú od svojho partnera násilné prejavy, rozhodne nie sú s takýmto životom spokojné.
Zrejme tu neobstojí tvrdenie, ktoré sa občas v laických (žiaľ, niekedy aj v odborných) diskusiách
objavuje, že týmto ženám existujúci „poriadok“ vyhovuje, prípadne že ide o partnerstvo síce
„divoké“, ale k spokojnosti oboch – muža aj ženy. Nárast nespokojných žien môže znamenať, že sa
predsa len dostáva do verejnosti viac informácií o kvalite partnerského spolužitia a o práve žien na
dôstojný a bezpečný život. O to naliehavejšou sa stáva výzva pre všetkých aktérov konať v záujme
pomoci týmto ženám a v záujme dosiahnutia nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách v našej
spoločnosti.
V tomto duchu vyznievali aj mnohé výzvy od samotných skúmaných žien, ktoré na záver rozhovoru
v rámci voľnej otázky formulovali k problému násilia páchaného na ženách:
...muži by nemali byť tyranmi svojich žien
...žiadny muž by si nemal dovoliť týrať ženu
...muž by si mal viac vážiť svoju ženu
...ťažko je nájsť normálneho chlapa
...aby sa ženy nebáli mužov, netreba sa im vnucovať, treba si zachovať svoju dôstojnosť
...prečo chýba ženám sebavedomie?
...ženy boli vždy vychovávané tak, aby poslúchali - majú nízke sebavedomie a muži to zneužívajú
...veľmi háklivá téma, ešte veľa rokov uplynie, kým sa v tejto oblasti bude riešiť otázka násilia. Ženy si
myslia že to tak má byť. Úplne neinformované
...aby ženy bojovali viac za svoje práva a nedali sa neúspechom odradiť
...týrané ženy by mali bojovať o svoje práva!
... keď žena nechce, nesmie si dať ubližovať, je to na nej, musí byť nezávislá
...ženy mojej generácie dostali "tradičnú výchovu" - robiť, slúžiť, neodvrávať, zabudnúť, že máme
právo sa postaviť na odpor. Takto len v mojom prípade žijem zo dňa na deň a čakám, až nás smrť
rozdelí, a bude pokoj
...muži sú dominantní v našej spoločnosti, celú ju ovládajú a ženy sú podceňované
...ženy aj tak musia znášať svoj životný údel, chlap je pánom tvorstva a čo "Boh spojil človek
nerozdelí"
...len že ženy nie sú menejcennejšie ako muži a nech dajú o sebe vedieť, nech sa neboja
...dnes je rovnoprávnosť medzi mužom a ženou, tak nech sa ženy nedajú týrať!!!
...aby sa ženy nedali mužom biť!!
... ženy by sa nemali dať týrať!
...ženy ohlúpnu, keď dlhodobo sa s nimi zle zachádza, nevedia svoje problémy presvedčivo vysvetliť.
Pre normálne žijúcich ľudí pôsobia nevierohodne a násilník s tým počíta
...dodám len toľko, že dnešná doba veľmi umožňuje mužom sa násilne správať - sú viac ohodnotení
ako žena, čo im dáva moc a vydierajú, všade je samá krčma a herňa, čo ich láka na scestie
...mladí chlapci pijú alkohol a berú drogy, a potom sú násilnícki
...tie násilnícke sklony možno muži získavajú už v detstve, tým že ich učíme akejsi väčšej tvrdosti,
všetko im dovolíme, vo všetkom im dáme za pravdu a ani si to neuvedomujeme a vlastne ich
vychováme na "tyrana"
...fyzické týranie je len jedna časť, druhá je psychické, ktoré je tiež veľmi zlé
...podľa mňa je horšie psychické násilie ako fyzické, fyzické každý vidí a dá sa skôr riešiť
...zabudli ste na psychické násilie, ktoré je výborne ukrývané a možno nebezpečnejšie ako fyzické
...psychické násilie sa nedá riešiť, ak partner nič nespraví, iba sa vyhráža - a nikto nie je svedok - je to
neriešiteľná situácia - znevažovanie, ponižovanie - tiež neriešiteľná situácia, domáce násilie "TABU“ pre nezúčastnených
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Výzvy žien na ukončenie násilia, ale aj upozornenie na tabuizáciu problematiky:
...chcela by som len podporiť týrané ženy, aby netrpeli a čím skôr vyhľadali pomoc
... aby sa ženy nebáli oponovať zlým mužom, a aby sa obrátili na orgány pomoci
... aby boli ženy odvážne a smelé v akejkoľvek situácii a obrátili sa na políciu, či iný orgán
... dobrá téma, len keby sa ženy tak nebáli, tak ako ja!!
...myslím si, že ženy, ktoré sú nejakým spôsobom týrané, nemajú silu niečo riešiť. Sú príliš vyčerpané z
každodenného trápenia. Na to treba veľa energie niečo zmeniť, je to taká beznádej
... upozorniť ženy, aby sa nenechali týrať, ale problém nech riešia čo najskôr - kvôli deťom
...odvaha ženám, aby kvôli deťom neostali v násilníckom vo vzťahu
...netreba čakať, pokiaľ sa už začnú aj deti báť otca tyrana a nechcú chodiť domov, idú domov s
plačom
...žena, ktorá je týraná, nech to rieši čím skôr, nech nečaká dlho!!!
... poznám ženy, ktoré znášajú násilie a mám dojem, že ak žena nezakročí hneď, neskôr už nevládze
...je to citlivý problém - ženy veľakrát nechcú priznať, že majú muža násilníka, boja sa a trpia, lebo
vedia, že aj keby prehovorili s niekým, situácia sa ešte nevyrieši
...aby sa týrané ženy nebáli skoncovať so strachom, bude sa im lepšie žiť
...aby sa ženy nebáli, aby boli silné, sebestačné a schopné sa osamostatniť aj s deťmi v prípade krivdy
...nech sa ženy neboja odísť od násilníka a grobiana, stojí to za ten kľud
...treba odísť od tyrana čím skôr a nečakať, kým sa situácia zlepší, aj keď sľubuje
...ak majú ženy problém, majú sa niekomu zdôveriť, nedusiť to v sebe
...aby sa ženy nebáli, a hovorili o týchto veciach
...ženy by mali rozprávať o násilí v rodine, ale ešte stále je to tabu, hanbia sa, môže ísť aj o psychické
vydieranie, nátlak, čo je mnohokrát horšie ako fyzické
...ženy by sa nemali báť rozprávať o tejto téme
...možno o tom, či poznám týrané ženy, o ich postojoch a o ich snahe mlčať, ako sa trápia v tichosti
...poznám ženy, ktoré sú týrané, ale to nepriznajú - ťažko ich prinútiť
...mali by ešte rešpektovať súkromie, ženy sa hanbia za to, že sú ponížené - ľahké porovnávanie
...táto téma je veľmi závažná, ale aj tak pravdu sa nikto nedozvie. Väčšinou si ju poškodené strany
nechávajú pre seba. A pred cudzím človek dupľom boja sa a hanbia sa o tom hovoriť. Tak si myslím ja
...keď sa žena nerozhodne sama, že má dosť šikanovania a násilia, nikto a nič jej nepomôže
...treba pomôcť takým ženám, ktoré nemajú dostatok duševných síl na potlačenie násilia
...keď sa muž správa násilnícky, treba ho hneď opustiť, aj keď to nebude ľahké
...že netreba ostať s mužom za cenu obetí...
... moji rodičia nedokážu pochopiť - taká generácia, že dnes žena nemusí od muža trpieť príkoria
...rázne skončiť s takým chlapom, hoc aj by ste mali 10 detí
...ľutujem ženy, ktoré toto trpia, nech neváhajú a hneď sa rozvedú, tyran sa nikdy nenapraví!
...radšej zostať sama, ako sa dať týrať!
...ak manželstvo nefunguje, kvôli alkoholu, nevere, treba ho ukončiť, nebrať ohľad na okolie
...nečakať s rozchodom, veľmi negatívny vplyv na deti, v istej miere odpozerajú správanie otca
...po rokoch som zistila, že som urobila chybu, že som neodišla s deťmi, a zariadila si život inak
... neviem, v mojom prípade sa toto obdobie útrap skončilo a terajšie je zatiaľ ako-tak kľudné
Postrehy a odporúčania žien na zastavenia a predchádzanie násiliu:
...je to vážny problém, ktorý by sa mal riešiť
...že by sa tieto násilné činy mali riešiť, nie len anketovať!!!
...myslím si, že naša spoločnosť ešte stále robí pre ženy veľmi málo, legislatíva, politika, mediálny tlak
...nemali by sme byť benevolentní k tejto problematike, mali by sme pomôcť tým ľuďom, aj keď to
nechcú
...násilie v rodinách by sa malo riešiť prioritne, pretože neriešením situácie sa spôsobí veľa zla
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...mal by sa zintenzívniť boj proti násiliu na ženách, viac o tom hovoriť
...malo by sa o tejto téme viac rozprávať na verejnosti
...zvýšiť osvetu a dostupnosť riešenia
...viac medializácie týraných žien, aby sa nebáli o tom hovoriť a riešiť to
...cez médiá upozorniť ženy, nech sa nedajú týrať
...je dobre, že táto téma ... sa už viac medializuje, verím že to práve týmto ženám pomôže
...je to super téma a tomuto problému by sa naša spoločnosť mala viac venovať
...malo by sa viac o tom hovoriť, v každom meste by malo byť zariadenie na pomoc týraným ženám...
... informácie o možnosti pomoci týraným by mali byť viac zverejňované, viac dostupné
... médiá by mali venovať viac pozornosti takýmto háklivým témam. Lepšie informovať, kde na koho
sa môžu týrané osoby obrátiť
... viac takýchto propagačných materiálov by bolo vhodné mať trebárs v ambulanciách obv. lekárov vonku, a aby sa človek mal možnosť niekomu vyrozprávať
...násilie a podobné záležitosti - takmer všetko je záležitosťou rodín - takmer každé násilie má zárodky
v detstve a preto treba najväčšiu pozornosť venovať rodinám, obdobiu detstva, školám
...mládež - chlapci nie sú vedení k spoločnému životu, starať sa o rodinu
...výučba už na základnej škole na túto tému
...malo by sa zdôrazňovať a učiť aj na školách, že takéto správanie, myslím násilné, nie je normálne
...k téme násilia je potrebné sa vyjadrovať už v školskom veku, aby to deti pochopili a bránili sa včas,
aby sa to nerozrástlo do väčších rozmerov
...viac osvety v tomto detstve (násilníctvo - obrana ženy voči násilníctvu) i keď niektoré ženy by mohli
toto aj zneužívať
...ženy by si mali dôkladnejšie vyberať partnerov, kým začnú spolu bývať
... riešiť takéto problémy skôr (pred sobášom), dobre sa spoznať, až potom svadba, rodina - deti
...otcovia v rodinách by mali zlepšiť svoje správanie, deti ich pozorujú ako sa správajú a potom robia
to isté čo videli doma
...ak by ľudia žili úprimne podľa viery v Boha, nemuselo by byť násilie
...len odpustením sa dá spolu žiť a s pomocou Boha
...sú rodiny, kde bolo a je všetko rodinné, takže ťažko je to aj verejne riešiť
...nech sa mladí berú, až keď sú presvedčení, že patria k sebe, ak sa v manželstve tolerujú, pomáhajú
si, vážia sa navzájom, odpúšťajú... nebude toľko násilia, zla, rozvodov, nešťastia. Nie hŕ do manželstva
a potom pri prvých problémoch - koniec, rozvod, nehľadá riešenie, načo je tu rozvod
...niekto i krik považuje za násilie, niekto ani nevidí bitku, záleží na tom, čo do manželstva dávaš a čo
očakávaš, milionári vymýšľajú, nič im nie je dobré, ak nemáte z čoho žiť, prácu a žiadny luxus, nie ste
taká fajnovka, je že vám všetko závidí, naučíte sa s tým žiť, jednoducho to patrí k životu
...zainteresované organizácie by mali preventívne, už pri menšom násilí zasiahnuť, nie až po tragédii
...žena ktorá je týraná, je slabo obránená, polícia, súdy a iné úrady jej pomôžu veľmi neskoro - musí sa
stať zlé
...je to veľmi háklivá téma, ale ak sa nebude viac pomáhať týraným ženám, budú trpieť ony aj deti a
často môže dôjsť až k tragédiám
...lepšia starostlivosť o týrané matky a deti
...o týrané ženy by sa mal štát starať viac
...je potrebné v rámci štátu chrániť týrané ženy
...potrebná je pomoc rodinám, v ktorých sa objaví podobný problém - od jeho vzniku až po jeho
ukončenie
...aby sa rýchlejšie vybudovala ochranná sieť pre týrané ženy
...centrá prvej pomoci by nemali chýbať v každom okresnom meste s viacerými telefónnymi číslami a
poradenstvom
...mala by byť lepšia pomoc pre týrané ženy zo strany právnikov, lekárov, polície - inak sa situácia
nezlepší
...aby sa miesto luxusných víl pre papalášov postavilo viac azylových domov a ženy a deti boli viac
chránené
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...ak sa žena začína sťažovať na muža polícii, tá by mala okamžite zasiahnuť
...zvýšiť kontrolu na polícii, nadriadení by mali viac kontrolovať policajtov, ženy nahlásia týranie
partnera a policajti niekedy nič nespravia
...rozhodne na väčšiu pomoc polície
...väčšie právomoci polície voči domácemu násiliu
...aby polícia konala hneď po nahlásení násilia, aby neriešili veci až vtedy, keď dôjde ku tragédii. A aby
nepustili násilníka po noci na záchytke domov
...razantnejšie zásahy zo strany polície, a nie vyčkávanie kým sa niečo stane
...dokedy bude u nás takáto legislatívna situácia? mám pocit, že viac je chránený ten muž, polícia
akoby podceňovala situáciu - napr. keď žena zavolá
...aby sa polícia nevysmievala ženám, ktoré muži terorizujú a viac sa ich zastala
...aby všetky inštitúcie viac dôverovali ženám a už keď sa odhodlá žena, malo by to mať rýchlejší
priebeh
...ráznejšie kroky proti násilníkom
...nemám čo dodať, iba keď to, že za domáce násilie by mali byť prísne tresty, pretože aj deti musia
také správanie pretrpieť a to vplýva na ich výchovu
...súdy by mali byť pružnejšie
...hlavne rodina sa musí postaviť za takúto ženu, pomôže iba rýchly rozvod a odsťahovanie, súdy by
mali takéto prípady prednostne riešiť
...mali by sa zmeniť zákony, pretože mnohé ženy trpia násilie hlavne preto, že sa obávajú dôsledkov
správania muža, ak to oznámia
...dnes je to už iné, veľa žien sa bráni tým, že dajú násilníckeho muža zavrieť, niekedy to pomáha
...zmäkčiť zákonný postih za násilné ukončenie života partnera, ktorým žena riešila ohrozenie života
detí a svojho
...aby žena mohla zavolať psychiatra bez toho, aby s tým musel muž súhlasiť, skôr ako sa niečo stane!
...väčšiu pozornosť by tomuto problému mala venovať polícia a sociálny úrad
...problematike je treba venovať pozornosť, ženy nie sú schopné sa ochrániť samé a neuživia samé
rodinu, malo by sa to riešiť
... pre týrané a opustené ženy by mala byť finančná podpora na prežitie
...malo by sa riešiť to, že žena, ktorej je ubližované, nemá v našej spoločnosti šancu normálne žiť,
mnohé ostanú bez domova kvôli partnerovi, a náš zákon to nerieši
... ak chce žena takýto vzťah ukončiť, nemá kam ísť, peniaze na nový byt nemá, muž z domu neodíde,
tvrdí, že je to jeho byt
...v prípade týrania promptne riešiť prípad a pomôcť žene s oddelením bývania
...umožniť týmto ženám ísť kde bývať - byt, a finančná podpora na normálne prežitie
...možno aj súčasné životné podmienky odrádzajú ženy od toho, aby odišli od muža tyrana. Pre
samotnú ženu je veľmi ťažké nájsť si zamestnanie, uživiť seba aj deti, vyriešiť bývanie
...v čase najväčších problémov je žena v rozpoložení, bez peňazí, veľa krát rady sú bezcenné bez
konkrétnej pomoci a v minulosti ani tí, ktorí by mohli, nezakročili... aj dnes sa to stáva
...žena, ktorá je na partnerovi ekonomicky závislá, nemá šancu voči mužovi vo vysokom postavení
...osamelé matky s deťmi by mali mať viac podpory a pochopenia aj finančnej pomoci od štátu
...čo má robiť žena, keď sa rozhodne zo vzťahu odísť a zostane sama s malým dieťaťom?
...malo by sa takým ženám a ich deťom pomôcť finančne i dať dostupný byt primeraný im, tak ako
dávajú i nové domy C... - tak týmto ženám by mali dať dupľovane
...treba šíriť osvetu, aby sa ženy spamätali, len problémom sú často financie a bytové problémy
...poznám také ženy, čo zostávajú s násilníkom a všetko trpia, len kvôli peniazom
...malo by sa to riešiť, a finančná pomoc od štátu pre tie ženy, alebo ostávajú, boja sa odísť, lebo
nevyžijú
...nezodpovedná práca sociálnych pracovníkov
...nezáujem úradníčok nám pomôcť, že som na obtiaž
...zlé medziľudské vzťahy - radosť z nešťastia iných
...ľudia by si mali viac všímať jeden druhého, lebo niektoré problémy je vidno i navonok
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...všetci by sme si mali viac všímať ľudí okolo nás a upozorňovať na násilie
...niekedy sa vôbec nevie, že v rodine je násilník, lebo aj žena ho kryje
...na bezohľadnosť susedov, priateľa, na neochotu pomôcť, nezáujem, neschopnosť polície
...asi toľko, že napätie a hádky sa v určitých obdobiach prejavia takmer v každej rodine, ide iba o to
aby to neprekročilo určitú hranicu únosnosti
...každá žena niečím prejde, veľa ráz je odsudzovaná ak si pomôže sama, alebo zostane!
..."pomocnú ruku nájdeš na konci svojho ramena" - to je moje životné heslo a veľa žien sa ním asi riadi
...že mám ťažký život, ale asi to Boh tak chcel, že musia trpieť stále - najprv 1. muž a teraz dcéra
...ženy si toho musia v živote veľa vytrpieť, na spolužitie vplýva aj to, že som bola chudobná a celý
život mi to vytýkal, aj jeho matka - moja svokra
...každý je zodpovedný za svoj osud, môj osud je, že pri partnerovi musím vytrvať, deti ma o to prosia
...som už vdova, manžel nebol zlý, to len keď si vypil, ale už to prebolelo, teraz mám len dobré
spomienky
...mňa syn trápi, do roboty nechodí, odvšadiaľ ho vyhodia, lebo pije, živím ho a ešte je aj na mňa zlý,
vykazuje ma, nadáva, strašne škaredo mi nadáva!
...mne nepomohli ani azylové centrá, otázky odborných pracovníčok ma temer mučili
...na danú tému nerozprávam - to všetko je už za mnou
...bolo to už veľmi dávno, ale tie okamihy hrôzy mám pred očami ešte aj po toľkých rokoch. Staršia
dcérka mala 3 roky a dvojičky asi rok, keď som odišla od muža - mal VŠ, bol vojak z povolania nemala som to ľahké, ale zvládla som to a nikdy viac to nechcem zažiť
...mala som viacerých bývalých - muža, ktorý ma týral psychicky a druha, ktorý sa ma pokúsil
zavraždiť a týral ma dlho fyzicky
...moje rozhodnutie bolo správne - tichý rozvod
...život v našej domácnosti je teraz normálny, tiež som prešla peklom, kým som natrafila na terajšieho
partnera...
...som rozvedená 1 rok a vďaka svojej rodine, ktorá ma podržala, začínam žiť. Neuvedomovala som si,
že trpím týranie. Koniec tomu urobila jeho nevera. Keby som bola sama, nedokázala by som to.
...ľutujem, že som sa nerozviedla, keď som bola mladá
...aby sa viac pomáhalo ženám s deťmi, viac krízových centier a aby boli nápomocní, všetko som si
musela zabezpečiť sama s pomocou rodiny, priateľov
...mám vydatú kamarátku, viem že ju manžel týra psychicky, ale ona to kryje - zrejme sa hanbí
...moja kamarátka zažila násilie od partnera - je to veľmi ťažké
... veľmi ťažko sa o tom hovorí, hlavne v mojom okolí (dedina) ľudia o tom nechcú vedieť, nezáujem
...je to ťažké
Účastné vyjadrenia žien nezažívajúcich násilie:
...práve som šťastná, ale tieto zlé veci sa dejú, je dobré byť informovaná
...neviem sa vyjadriť, lebo som nič takého ošklivého nezažila!
...som veľmi rada, že som z tých žien, čo nemali takýto problém, ale "vzácny vzťah", ja aby som riešila
takéto veci rezolútne rozvodom
...som šťastná že nemám takéto problémy
...téma zaujímavá, v súčasnosti veľmi diskutovaná, ale som rada, že sa ma netýka
...smutná téma, kto ju prežíva žije v pekle
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ZHRNUTIE ZISTENÍ

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch má charakter kombinovaného násilia
rôzneho druhu a rôznej frekvencie. Využitím viac-variačných metód boli skonštruované 3
typy násilných vzťahov – nenásilný vzťah ( Typ 1, sledované skutky sa nevyskytli), násilný
vzťah (Typ 2, frekventovaný výskyt foriem psychického, sociálneho a ekonomického násilia
ojedinelý výskyt fyzickej a sexuálnej agresie), vyhranený násilný vzťah (Typ 3, takmer trvalý
výskyt viacerých skutkov psychického, ekonomického či sociálneho násilia a častejšie sa
opakujúce skutky fyzického a/alebo sexuálneho násilia).
Násilný a vyhranený násilný vzťah zažíva so súčasným partnerom 21,2 % ženskej populácie
a s bývalým partnerom 27, 9 % žien vo veku 18 – 64 rokov.

V porovnaní s rokom 2002

došlo k zníženiu násilných a vyhranených násilných vzťahov zo strany súčasného a najmä
bývalého partnera. Vzhľadom na situáciu s veľkým vzdelanostným posunom vo výberovej
vzorke žien možno predpokladať, že rozdiel mohol byť spôsobený práve touto
metodologickou prekážkou. Výskyt násilia je v aktuálnych intímnych vzťahoch na Slovensku
v roku 2008 takmer rovnaký alebo rovnaký ako v roku 2002.
Násilie zo strany partnera zažívajú všetky vekové skupiny žien. U násilného vzťahu (Typ 2)
mali najväčší podiel ženy vo veku 35-44 rokov a potom 25-34 rokov, u vyhraneného
násilného vzťahu (Typ 3) to boli ženy 45 až 54-ročné a potom staršie ako 55 rokov. Viac ako
tretina žien zažívajúcich vyhranené násilie od súčasného partnera sú ženy stredného veku
(45-54 rokov). V roku 2008 sa väzba násilia na vyššie vekové skupiny žien prejavila ešte
intenzívnejšie ako pred piatimi rokmi.
Podľa rodinného vzťahu sa násilné vzťahy dominantne vzťahujú na ženy žijúce prvý krát v
manželstve – násilný vzťah 76 % a vyhranený násilných vzťah 79,3 %. Oproti roku 2002
ubudlo v štruktúre žien žijúcich v násilnom vzťahu opakovane vydatých a pribudlo
rozvedených a družiek. Táto zmena vo veľkej miere kopíruje celkové demografické pohyby
v rodinnom a partnerskom správaní na Slovensku.
Násilie na ženách sa neodohráva v náhodných vzťahoch. Naopak, ide o dlhotrvajúce vzťahy.
Priemerná doba trvania súčasného partnerstva prekročila u násilných vzťahov hranicu 20
rokov (20,2 rokov u násilného a 20,6 rokov u vyhraneného násilného vzťahu). Priemerné
trvanie za nenásilné vzťahy bolo o štyri roky kratšie – 16,3 rokov.
Väčšina žien zažívajúcich násilie od svojho intímneho partnera žije v domácnosti, kde je
prítomné aspoň jedno dieťa. Zo žien so súčasným partnerom pri násilných vzťahoch bolo
viac ako tri štvrtiny (76 %), ktoré žili v domácnosti najčastejšie s jedným, alebo dvomi deťmi.

110

Násilie v intímnych vzťahoch zastihuje všetky vzdelanostné skupiny žien. V roku 2008
podiel žien so základným vzdelaním a vyučených prekročil 65 % v rámci vyhraneného
násilného vzťahu a 41 % v rámci násilného vzťahu. Vo vyhranenom násilnom vzťahu zo
strany súčasného partnera sa VŠ vzdelané ženy nevyskytli, v násilných vzťahoch zo strany
bývalého partnera tvorili však viac ako 11 %.
Takmer 60 % žien žijúcich v násilnom vzťahu predstavovali v roku 2008 ženy ekonomicky
aktívne a okolo 40 % ženy mimo trhu práce. Z ekonomických aktívnych
manuálne pracovníčky 28 – 35 % podiel, odborné pracovníčky 17 – 24 %.

žien tvoria
Z ekonomicky

neaktívnych žien oproti roku 2002 sa zdvojnásobil počet dôchodkýň (najmä starobných)
žijúcich v násilných vzťahoch. U žien na materskej / rodičovskej dovolenke sa presunul do
vyhranejších násilných vzťahov.
Z geografického hľadiska ženy vo vyhranených násilných vzťahoch so strany súčasného
partnera žijú najmä v Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraj. Najčastejšie v obciach do
2 000 obyvateľov. V roku 2008 mierne narástla skupina žien inej národnosti ako slovenskej
a maďarskej, ktoré žijú v násilných a vyhranených násilných vzťahoch.
S rastúcim vekom partnerov páchateľov pribúda prípadov násilia a rastie aj intenzita
násilia. Násilia sa dopúšťajú všetky vekové kategórie súčasných partnerov, spomedzi
všetkých prípadov vyhraneného násilia (Typ 3) bolo takmer 38 % takých, kde mal násilný
partner 55 a viac rokov. Štvrtinu vyhraneného násilia páchajú muži vo veku 45 – 54 rokov
a pätinu muži vo veku 35 – 44 rokov.
Z hľadiska vzdelania páchateľov platí participácia všetkých skupín na násilí v intímnom vzťahu
a zároveň zvýšený výskyt v určitej skupine. Vyhranené násilné správanie sa vo zvýšenej
miere týkalo mužov s nižším - základným vzdelaním a vyučených bez maturity. V rámci
násilných vzťahov boli

zastúpené medzi partnermi všetky druhy ekonomickej aktivity,

častejšie sa tu vyskytovali manuálni pracovníci (kvalifikovaní a nekvalifikovaní robotníci)
a ekonomicky neaktívni partneri (muži mimo trhu práce). Napriek klesajúcej miere
nezamestnanosti, tendencia zvyšovania podielu ekonomicky neaktívnych partnerov
s prechodom k násilným vzťahom sa ale uchovala: kým spomedzi partnerov zaradených pod
nenásilný vzťah tvorili ekonomicky neaktívni menej ako 13 %, za násilné vzťahy to bolo 24 %
a za vyhranené násilie vyše 34 %.
Pribúda žien hľadajúcich riešenie násilnej situácie: v porovnaní rokov sa znížil podiel žien,
ktoré násilnú situáciu nijako neriešia alebo nevidia dôvod ju riešiť.

Kým v roku 2002

„riešiace“ ženy vo vyhranených násilných vzťahoch so súčasným partnerom tvorili takmer 66
%, v roku 2008 vzrástol ich podiel na 76 % - takmer o 10 %. Možno sa domnievať, že
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realizované kampane posilnili odhodlanie aj zručnosti žien, aby násilie zo strany partnera
riešili. Ženy, ktoré nevidia dôvod na riešenie násilia, boli výrazne častejšie vyššieho veku,
maďarskej a inej národnosti, hlboko veriace, z menších miest a nižšieho vzdelania (v týchto
prostrediach by sa žiadalo posilniť informovanosť o násilí a ľudských právach
Násilie si žiada rôznorodé formy pomoci: mnoho žien týraných partnerom muselo utiecť
z domu (viac ako polovica pri násilnom správaní bývalého a takmer polovica súčasného
partnera), byť ošetrených lekárom (37 % a 31 %), privolať políciu (a vyše 57 % a 35 %);
potrebovali pomoc psychologickú či psychiatrickú, obecného či mestského úradu, krízových
centier či liniek, súdov či právnikov; ženy skúšajú viacero riešení - k rozchodu nepristupujú
hneď (priemerná doba trvania násilného vzťahu bola až 13,7 roka)
Nie vždy sú ženy s poskytnutou pomocou spokojné: nie všetky ženy dostali pri riešení násilia
zo strany partnera 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.
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
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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1.3 PRIAMA SKÚSENOSŤ ŽIEN SR S NÁSILNÝM SPRÁVANÍM ZO STRANY INÝCH MUŽOVNIE INTÍMNYCH PARTNEROV
BARBORA HOLUBOVÁ
1.3.1 DEFINÍCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH ZO STRANY MUŽOV – NIE
PARTNEROV
Definícia násilia páchaného na ženách z Deklarácie OSN z roku 1993 ( pozri kapitolu 1.1.1.)
vymedzuje násilie páchané na ženách ako „akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia,..... vo
verejnom alebo súkromnom živote“. Dôležité je tu nekonkretizovanie- nevymedzovanie páchateľa
násilia, teda nemusí ísť iba o intímneho partnera , ale aj o mužov z verejného života, ku ktorým žena
nemusí mať blízky - príbuzenský vzťah.

V definícii sa potom k takýmto skutkom násilia viažu

nasledovné prejavy: „ ... mimomanželské násilie, násilie spojené s vykorisťovaním, sexuálne
obťažovanie a zastrašovanie v práci, škole a inde, obchodovanie so ženami, nútená prostitúcia a
násilie páchané a tolerované štátom,... „(Deklarácia..., 1993).
V Pekinskej akčnej platforme (Pekinská..., 1995) sa zdôrazňuje

rodový aspekt násilia, ktorý

charakterizuje násilie na ženách ako prejav historicky nerovných mocenských vzťahov medzi mužmi
a ženami. Násilie páchané na ženách má teda povahu rodovo podmieneného násilia , t.j. ženy sú
obeťami násilia zo strany mužov z dôvodu príslušnosti k ženskému rodu. V patriarchálnej spoločnosti
charakterizovanej rezistentnými rodovými stereotypmi

a nerovnováhou moci medzi mužmi

a ženami dochádza k zneužívaniu moci a k vzniku násilia.
Do takto vymedzeného násilia páchaného na ženách spadajú aj inštitucionalizované a globalizované
prejavy násilia voči ženám, ktoré majú štrukturálny charakter. Najnovšie sem bolo zaradené aj
historicky dôležité klasifikovanie masového znásilňovania žien ako taktickej vojnovej zbrane
s prvkami genocídy prijaté rezolúciou OSN z júna 2008 (UN Resolution 1820/2008).
Formy násilia páchaného na ženách v reáliách Slovenska majú svoje špecifiká a niektoré všeobecne
prijaté a vymedzené formy násilia sa v našej kultúre nevyskytujú.

Pre potreby výskumu sme sa

zamerali na tie formy násilia páchaného na ženách zo strany mužov – nie partnerov, ktoré
zaznamenali relatívne vysoký výskyt v predchádzajúcich výskumoch. Vzhľadom na charakter metódy
výskumu a požiadavku komparatívnosti s výskumom násilia na ženách z roku 2002 sme definovali
násilie páchané na ženách mužmi – nie partnermi: ako zážitok fyzického, psychického alebo
sexuálneho obťažovania, nátlaku či napadnutia zo strany muža, člena rodiny nevynímajúc (s
výnimkou súčasného alebo bývalého intímneho partnera) a bez ohľadu na prostredie, kde sa zážitok
stal (práca, škola, ulica, domácnosť).
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1.3.2

SPÔSOB

MERANIA

PRIAMEJ

SKÚSENOSTI

S

NÁSILNÝM

SPRÁVANÍM

A

OBŤAŽOVANÍM
Vo výskume sme sa primárne zamerali na priamu skúsenosť žien vo veku od 18 – 65 rokov
s prejavmi násilného správania
intímneho partnera).

a obťažovania zo strany mužov rôznych kategórií (s výnimkou

Zisťovali osobnú skúsenosť žien, t.j. keď žena zažila násilné správanie či

obťažovanie voči sebe.31
Primárne sme sa pýtali na obdobie celého života ženy, pričom sme nezisťovali, koľko mala žena rokov
keď násilnú situáciu zažila. Niektoré priame skúsenosti s násilím zo strany mužov mohla teda
respondentka získať aj vo svojom detstve či v období adolescencie. Takisto dĺžka života (vek )
respondentky mohli vplývať na počet označených skúseností s násilím, keďže je predpoklad, že násilie
sprevádza ženy počas ich celého života a s rastúcim vekom rastie aj počet osobných skúseností
s prejavmi násilia.
S cieľom zistenia výskytu priamych skúseností žien sme sledovali nasledujúce 4 formy násilia a ich
prejavy (dokopy 12 prejavov):
Sexuálne obťažovanie - obscénny, necudný telefonát, e-mail, list; exhibicionizmus
(odhaľovanie sa pred Vami na verejnosti); nevhodné poznámky na postavu a sexuálny život;
vynucovanie si rande/schôdzky; sexuálne narážky a komentáre (pokrikovanie, popiskovanie,
vzdušné bozky...); sexuálne návrhy
Sexuálne násilie - sexuálne obťažovanie

(obchytkávanie,

pritláčanie/obtieranie sa,

dôvernosti, bozky...); nútenie k sexu/pokúšanie sa o sexuálny styk (vyhrážkami, zvalením na
zem, zatlačením do kúta,....); vynútený sexuálny styk, znásilnenie
Fyzické násilie - vyhrážanie sa ublížením na zdraví (zbitím či zabitím); fyzický útok (hodiť
niečo, buchnáty, facky, bitie niečím, porezanie, strieľanie,...)
Šikanovanie - ohováranie, šírenie fám, znevažovanie práce,...
Respondentky mali označiť všetky prejavy, ktoré počas svojho života zažili osobne a označiť každú
kategóriu muža, ktorý sa voči nim násilne alebo obťažujúco správal. Respondentkám bolo dokopy
ponúknutých 13 kategórií mužov z rôznych prostredí:
Muži súvisiaci s prácou - nadriadený (vedúci, riaditeľ); spolupracovník; zákazník, klient,
pacient,..)
Muži súvisiaci so školou - učiteľ, vychovávateľ, tréner; spolužiak

31

Nepriamu skúsenosť s prejavmi násilia sme čiastočne zisťovali v celej populácii (pozri kapitolu 2.2.)

114

Muži z príbuzenstva – otec, brat, iný muž z rodiny
Kamarát, známy, sused
Lekár
Majiteľ bytu, firmy u koho som (bola) v podnájme
Kňaz, duchovný
Cudzí muž.
Predmetom zisťovania nebola frekvencia zážitkov, teda koľkokrát daný prejav násilia žena počas
svojho života zažila. Zisťovali sme priamu skúsenosť s jednotlivými prejavmi násilia, či už jednorazovú
alebo opakovanú. Úvodnými otázkami mapujúcimi celkovú skúsenosť žien s násilím zo strany mužov
bola aj skúsenosť so sledovaním zo strany muža a pocti ohrozenia v každodenných situáciách32.
1.3.3 POCIT OHROZENIA U ŽIEN A SKÚSENOSŤ SO SLEDOVANÍM
Dôležitým ukazovateľom pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách je
zisťovanie miery pocitu ohrozenia v každodennom živote. Ak ženy subjektívne pociťujú a cítia sa byť
ohrozované v bežných situáciách bez ohľadu na to, či ide o reálne nebezpečenstvo alebo nie,
vypovedá to o miere neistoty žien pohybovať sa bez strachu v našej spoločnosti a potencialite, že
zažijú psychické, fyzické alebo sexuálne násilie.
Mieru ohrozenia a neistoty sme zisťovali predložením batérie každodenných situácií, kde
ženy mali vyjadriť či pociťujú veľké, mierne alebo žiadne obavy33. Najčastejšie pociťujú ženy veľké
obavy v situácii, keď sa vracajú v noci domov (39,1 %), keď samy čakajú po zotmení na
dopravný spoj (20,3 %) a keď sa sama po zotmení prechádza v okolí bydliska. Podľa kumulatívnych
odpovedí (spolu veľké a mierne obavy) zažívajú 2/3 ženskej dospelej populácie pocit ohrozenia
v prvých štyroch každodenných situáciách (tabuľka 31).
Medzi iné obávajúce situácie, ktoré mohli respondentky voľne doplniť, sa najčastejšie objavovali stret
nutia s opitými ľuďmi alebo tínedžermi, Rómami či bezdomovcami.

32

Na sledovanie miery pociťovanej neistoty/ohrozenia sme použili otázky z výskumu zisťovania postojov
a skúseností s násilím populácie SR (pozri kapitolu 2).
33

Pocti ohrozenia bol zisťovaný na reprezentatívnej vzorke 1038 respondentov ( z toho 544 žien). Viac o štruktúre
výberovej vzorky pozri kapitulu 2.
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Tab 31: Miera ohrozenia v každodenných situáciách ( v %, ženy SR)
Pociťuje veľké
obavy
39,1
20,3
15,8

Každodenné situácie

Keď sa sama vraciate v noci domov
Keď čakáte sama po zotmení na dopravný spoj
Keď sa sama po zotmení prechádzate v okolí bydliska
Keď idete sama pre zaparkované auto (na verejnom
10,5
priestranstve, vo verejnej garáži)
Keď ste v noci sama doma
10,3
Keď niekto zazvoní pri dverách bytu/domu a nikoho
7,2
nečakáte
Keď máte v priebehu dňa prejsť cez park v blízkosti
4,8
bydliska
Keď idete doobeda na nákup a dom (okolie) je prázdne
3,5
(ľudia sú v práci)
Poznámka 1: odpovede očistené od možností „netýka sa„ a „nevie“
Poznámka 2: poradie je zostavené podľa odpovedí „pociťuje veľké obavy“

Pociťuje mierne
obavy
44,1
57,8
55,2

Nepociťuje
žiadne obavy
16,4
21,9
28,4

56,2

33,3

44,8

44,9

46,2

46,7

28,4

66,9

16,9

79,7

Medzi iné obávajúce situácie, ktoré mohli respondentky voľne doplniť, sa najčastejšie objavovali
stretnutia s opitými ľuďmi alebo tínedžermi, Rómami či bezdomovcami bez ohľadu, či išlo o dennú
alebo večernú hodinu.
Určitú mieru ohrozenia či pocit neistoty má každý človek, významne viac žien oproti mužom však
pociťuje veľké obavy v určitých situáciách. Napríklad počas návratu domov v noci pociťuje veľké
obavy 39,1 % žien a len 2,5 % mužov, keď čaká po zotmení na spoj 20,3 % a 1,9 % mužov a počas
prechádzky po zotmení má veľké obavy 15,8 % žien a len 1,3 % mužov.
Podobný významný rozdiel medzi mužmi a ženami bol aj v roku 2002. Celkovo sa však miera
ohrozenia u celej populácie v priebehu piatich rokov mierne znížila, t.j. menej mužov a menej žien
oproti roku 2002 dnes pociťuje veľké obavy v určitých situáciách (pozri podkapitolu 2.2.1).
Iným ukazovateľom pocitu ohrozenia žien je frekvencia reakcií na určité každodenné situácie.
Ženskej populácii boli predložené reakcie na situácie z každodenného života, pričom respondentky
mali posúdiť, či takto reagujú vždy, často, občas, alebo nikdy. Polovina všetkých dospelých žien sa
poobzerá, či nie je sledovaná, ak vchádza večer do vchodu a 1/3 žien prejde na druhú stranu ako by
sa mala stretnúť so skupinkou mladých tínedžerov (odpovede vždy + často). Ženy významne
častejšie reagujú preventívnym spôsobom na ohrozujúcu situáciu oproti mužom. 21,8 % žien sa vždy
poobzerá, keď vchádza do vchodu, z mužov sú to iba približne 3,5 %. Keď ženy šoférujú samy auto,
vždy si zaistí dvere 11,5 % žien, ale iba 4 % mužov. Takmer 11 % žien vždy prejde na druh stranu, keď
stretne skupinku chlapcov-tínedžerov, ale iba 2,4 % mužov. Možno konštatovať, že ženy sa cítia byť
významne ohrozenejšie oproti mužskej populácii.
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Tab 32: Reakcie žien na ohrozujúcu situáciu (v %, ženy SR)
Reakcie na situáciu

Vždy Často Občas Nikdy

Kým vojdete sám/sama večer do vchodu, poobzeráte sa, či niekto za Vami nejde

21,8

29,0

35,1

14,2

Keď sám/sama šoférujete auto, zaistíte si zvnútra dvere

11,5

13,7

31,2

43,7

Keď máte sám/sama stretnúť väčšiu skupinku chlapcov-tínedžerov, prejdete na 10,8
druhú stranu ulice
Ak sa sám/sama vraciate k svojmu zaparkovanému autu, skontrolujete zadné 8,1
sedadlá

23,4

41,6

24,2

17,3

34,9

39,8

6,8

11,4

43,0

38,7

Ak máte sám/sama nastúpiť do výťahu s cudzou osobou, počkáte na ďalší výťah
Poznámka 1: odpovede očistené od možností „netýka sa„ a „nevie“
Poznámka 2: poradie je zostavené podľa odpovedí „vždy“

Mieru ohrozenia žien zo strany mužov sme sledovali aj výskytom nepríjemných zážitkov či obáv zo
sledovania cudzím mužom. Neskúmali sme pritom, či išlo o skutočné sledovanie, alebo nie. Strach zo
sledovania je ukazovateľom miery ohrozenia, s ktorou sa musia ženy vyrovnávať v každodennom
živote. Nepríjemnú skúsenosť so sledovaním referovalo 36,6 % ženskej populácie. Pričom zážitok
nebol starší ako 5 rokov u viac ako polovice žien. Viac ako 20 % žien zažilo sledovanie cudzím mužom
v poslednom roku (tab 33).
Oproti roku 2002 ide o pokles o 10 percentuálnych bodov, stále však takmer každá tretia žena
referovala nepríjemný zážitok ( v roku 2002 viac ako každá druhá).

Vzhľadom na posun vo

vzdelanostnej štruktúre žien sme porovnávali podiel sledovaných žien v podsúbore nižšie vzdelaných
žien (základné a stredoškolské vzdelanie bez maturity). Aj týchto žien je menej, t.j. pokles v podiele
žien, ktoré zažili sledovanie nie je ovplyvnený zmenou štruktúry výberového súboru.
Graf 56: Nepríjemný zážitok/obavy zo sledovania cudzím mužom (2008 a 2002, v %; ženy SR)
áno, stalo sa mi to
0%
rok 2002

nie, nestalo sa mi to

20%
46,4

40%

60%

80%
53,6

rok 2008

36,6

63,4

nižšie vzdelanie 2008

36,7

63,3
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Tab 33: Počet rokov dozadu, kedy žena zažila sledovanie cudzím mužom (2008, v %)
POČET ROKOV DOZADU, KEDY ŽENA BOLA SLEDOVANÁ
%
KUMULATÍVNE %
Rok a menej ako rok ( v roku 2007)
21,5
21,5
2 roky ( v roku 2006)
16,8
38,3
3 roky ( v roku 2005)
6,0
44,4
4 roky ( v roku 2004)
3,4
47,8
5 rokov ( v roku 2003)
9,4
57,1
6 a viac rokov ( v roku 2002 a menej)
42,9
100,0
Poznámka: ženy so skúsenosťou sledovania cudzím mužom

Zaujímalo nás, ktoré ženy boli sledované (graf 57). Najčastejšie boli sledované ženy z veľkosti bydliska
ako je Bratislava a Košice (46,8 %) a miest s 5 – 20 tis. obyvateľmi (43,8 %). Súvislosť, že riziko
sledovania žien rastie s veľkosťou bydliska z roku 2002 sa po piatich rokoch nezopakovala.
Podľa veku išlo najmä o ženy vo veku 35 – 44 rokov a ženy 55 – 65 ročné. Ostatné vekové kategórie
referovali nepríjemný zážitok so sledovaním o niečo menej. V porovnaní s rokom 2002 kategória 35 –
44 ročných žien zostala najrizikovejšia, starie ženy (55 -66) patrili medzi najmenej rizikové skupiny.
Riziko je významne vyššie Bratislavskom kraji (47 %), Trenčianskom 41,9 %) a Trnavskom (41,7 %).
Najmenej rizikový je Prešovský kraj (19,6 % ).
Graf 57: Nepríjemný zážitok/obavy žien zo sledovania cudzím mužom podľa veľkosti bydliska a veku
( %; ženy SR)
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50 - 100 tisíc
20 - 50 tisíc
5 - 20 tisíc
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35 - 44 rokov
45 - 54 rokov
55- 65 rokov

0%

nestalo sa mi to

46,8
40,4
38,9
43,8
35,2
25,7

53,2
59,6
61,1
56,3
64,8
74,3

36,9
34,8
38,8
34,7
38,3

63,1
65,2
61,2
65,3
61,7

20%

40%

118

60%

80%

100%

1.3.4 TOLERANCIA ŽIEN NÁSILNÉHO SPRÁVANIA A OBŤAŽOVANIA ZO STRANY MUŽOV
Pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách je dôležitá ich miera citlivosti, resp.
ich miera (ne)tolerancie voči určitým spôsobom správania mužov. Ak niektorý z vybraných spôsobov
správania ženy samotné nepovažujú za násilie, nemožno potom očakávať, že sa budú brániť a
protestovať. Pritom miera tolerancie, resp. to čo ženy považujú či nepovažujú za násilie, závisí aj od
hodnôt spoločnosti a vzorcov správania, v ktorých boli vychovávané. Napríklad v kultúre, kde je
nepriateľské sexistické prostredie

naturalizovanou súčasťou

každodenného života, nemožno

očakávať, že ženy budú prejavy sexismu považovať za jednoznačné násilie páchané voči nim.
Ženám v našom výskume bolo predložených 12 spôsobov správania, ktoré mali posúdiť z
hľadiska toho, či to je násilie alebo nie. Mali možnosť troch odpovedí: rozhodne to je násilie, za
určitých okolností to je násilie, rozhodne to nie je násilie. Z predložených 12 spôsobov boli 2 fyzickým
násilím, 10 stupňami sexuálneho a šikanózneho obťažovania (pozri tabuľku dole).
Prevažná väčšina ženskej populácie Slovenska klasifikovala za jednoznačné násilné správanie
nasledovné prejavy: znásilnenie a pokus o sexuálny styk, 98 %) fyzický útok (95,6 %) a správanie
indikujúce psychický teror (vyhrážanie zbití či zabitím, 92,3 %), nútenie k sexu (92 %). Tieto prejavy
považuje za násilie za určitých okolností iba málo žien a a žiadna žena nemala problém s posúdením
týchto prejavov (možnosť „nevie“ nevyužila žiadna žena).
Sexuálne obťažovanie spojené s fyzickým obchytkávaním a pritláčaním považuje za rozhodne násilné
správanie 70,4 % žien, za určitých okolností 26,2 % a za rozhodne nenásilné správanie 3,1 % žien.
Šikanózne obťažovanie považuje za jednoznačné násilie približne polovica ženskej populácie (52,5
%). Za násilie za určitých okolností šikanovanie vo forme psychického násilia považuje 39 % a za
rozhodne nenásilné správanie 7,4 %.
Všetky ostatné prejavy – verbálneho a neverbálneho sexuálneho obťažovania - považuje za rozhodne
násilné od 36 po 20 % ženskej populácie. Sexuálne návrhy označilo za rozhodne násilné 36,3 %, za
určitých okolností 47,5 % a za rozhodne nie násilné správanie 15,8 %. Dokonca ani exhibicionizmus
nie je vždy považovaný za rozhodne násilné správanie zo strany mužov. Za rozhodne násilie ho
považuje 32,8 %, takmer polovica žien (48, 2 %) iba za určitých okolností , za rozhodne nenásilné
17,3 %.

Približne polovica žien však pripúšťa, že za určitých okolností aj verbálne a neverbálne

prejavy sexuálnej povahy môžu byť násilím (sexuálne narážky, obscénny telefonát, nevhodné
poznámky).

Možno sa iba domnievať, že takýmito okolnosťami môže byť frekvencia takýchto

prejavov, prípadne ich ponižujúci a dehonestujúci charakter. Pri týchto prejavoch približne 2 % žien
mali problém s posúdením správania a využili možnosť „neviem“.

Spolu

s relatívne vysokým

podielom žien, ktoré „nefyzické“ sexuálne obťažovanie podmieňujú okolnosťami a niektoré nevedia
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zaujať stanovisko, možno poukázať na nejednoznačnosť (ambivalentnosť) v posudzovaní takéhoto
správania zo strany mužov.
Tab 34: Hodnotenie vybraných spôsobov správania mužov voči ženám ( v %, ženy SR)

98,0

Za určitých
okolností to je
násilie
1,4

Rozhodne
to nie je
násilie
0,6

95,6

3,7

0,7

0,0

92,3

6,7

1,0

0,0

92,0

7,0

1,0

0,0

70,4

26,2

3,1

0,2

52,5

39,0

7,4

1,1

36,3

47,5

15,8

0,5

32,8

48,2

17,3

1,8

29,6

48,6

20,8

1,1

24,8

49,6

24,6

1,0

21,7
20,8

50,7
52,0

24,8
25,3

2,8
2,0

Rozhodne je
to násilie
vynútený sexuálny styk, znásilnenie
fyzický útok (hodiť niečo, buchnáty, facky, bitie
niečím, porezanie, strieľanie,...)
vyhrážanie sa ublížením na zdraví (zbitím či zabitím)
nútenie k sexu /pokúšanie sa o sexuálny styk
(vyhrážkami, zvalením na zem, zatláčaním do kúta,..)
sexuálne obťažovanie (obchytkávanie,
pritláčanie/obtieranie sa, dôvernosti, bozky,...)
šikanovanie na pracovisku
(ohováranie, šírenie fám, znevažovanie práce,...)
sexuálne návrhy
exhibicionizmus (odhaľovanie sa pred ženou na
verejnosti)
vynucovanie si rande/ schôdzky
sexuálne narážky a komentáre
(pokrikovanie, popiskovanie, vzdušné bozky,...)
obscénny, necudný telefonát, e-mail, list,...
nevhodné poznámky na postavu a sexuálny život
Poznámka: poradie zostavené podľa „rozhodne to je násilie“

Nevie
0,0

Respondentky mohli uviesť ešte iné správanie mužov voči ženám, ktoré považujú rozhodne za násilie.
Medzi voľnými odpoveďami sa napriek predchádzajúcemu zisteniu najčastejšie objavovalo slovné
ponižovanie urážanie, nadávanie - psychický teror zo strany muža. Takéto správanie ženy označili za
rozhodne násilné.
Ako sa zmenila tolerancia násilia a s ňou spojená nejednoznačnosť v posudzovaní v priebehu rokov?
Oproti výskumu v roku 2002 sa tolerancia zmenila iba k niektorým prejavom násilia. Aj v roku 2002
takmer každá žena považovala znásilnenie, fyzický útok, vyhrážanie zbitím či zabitím a pokus
o znásilnenie za jednoznačné násilie.

Graf 58 zobrazuje porovnanie miery tolerancie voči tým

prejavom, ktoré ženská populácia hodnotí nejednoznačne. Oproti roku 2002 sa sprísnilo hodnotenie
šikanovania, sexuálnych návrhov, sexuálnych narážok a vymáhanie schôdzky. Menované prejavy
posudzuje ako jednoznačne násilné viac žien ako v roku 2002. U takmer všetkých prejavov sa však
zvýšila aj ambivalentnosť hodnotenia, t. j. viac žien oproti roku 2002 považuje prejavy za určitých
okolností násilné. Zároveň výrazne menej žien ich hodnotí ako rozhodne nie za násilie. Menej je aj
žien, ktoré využili možnosť „neviem“. Možno konštatovať, že tolerancia žien voči „nefyzickým“
formám sexuálneho obťažovania sa znížila, podmienenosť okolnosťami, kedy takéto správanie ženy
považujú za násilie zo strany mužov, však narástla.
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Výnimku tvorí sexuálne obťažovanie vo forme obchytkávania / pritláčania a dôverností. V tomto
prípade nastal v priebehu rokov mierny pokles v hodnotení ako rozhodne násilného správania (z 72,5
% v roku 2002 na 70,4 % v roku 2008). Zvýšil sa aj počet žien, ktoré fyzické sexuálne obťažovanie
nepovažujú vôbec za násilie. Ako si tejto vývoj vysvetliť? Začiatkom roku 2008 (v období zberu dát)
bol prijatý zákon 85/2008 Z.z. , ktorý upravoval antidiskriminačný zákon a okrem iného bola prijatá
definícia sexuálneho obťažovania ako jedna z foriem nerovnakého zaobchádzania medzi mužmi
a ženami. O zákone sa v médiách veľa hovorilo a téma sexuálneho obťažovania sa bagatelizovala
a zosmiešňovala. Možno sa domnievať, že práve atmosféra v spoločnosti v čase terénneho zberu
ovplyvnila mieru tolerancie žien voči takémuto správaniu. 34
Graf 58: Miera tolerancie vybraných spôsobov správania mužov voči ženám (2002 a 2008, v %)
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Príkladov na negatívny vplyv spôsobu medializovania na vývoj problematiky násilia na ženách je viac. Napr. v
kampani „Každá piata žena“ bol čiastočne spochybnený rozsah tohto javu na Slovensku.
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1.3.5 PRIAMA SKÚSENOSŤ ŽIEN SO SEXUÁLNYM OBŤAŽOVANÍM ZO STRANY MUŽOV

Zákon definuje sexuálne obťažovanie ako verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie
sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je, alebo môže byť narušenie dôstojnosti
osoby, a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie
(Zákon 85/2008 Z.z.). Ide o rôzne sexistické prejavy, ktorými muži vykonávajú svoju moc voči ženám.
Pritom môže ísť o zdanlivo láskavý – benevolentný sexismus alebo nepriateľský – hostilný sexismus.
Nevítaná sexuálna pozornosť a vytváranie hostilného sexuálne prostredia sa častokrát zamieňa s
»prirodzeným« správaním mužov voči ženám, flirtovaním či dvorením. Ide pritom o »mikro útoky«,
ktoré sú prejavom psychického násilia na ženách.
Celkovo zažilo aspoň jeden prejav sexuálneho obťažovania 63,1 % dospelých žien a dokopy označili
až 1 937 osobných skúsenosti, t.j. na jednu ženu pripadá priemerne 3,7 prejavu. Najohrozenejšími
vekovými kategóriami sú ženy od 18 – 24 a 35 – 44 rokov.
Tab 35: Osobná skúsenosť s prejavmi sexuálneho obťažovania zo strany mužov- nie partnerov (rok
2008, %)
Prejavy sexuálneho obťažovania
Obscénny, necudný telefonát, e-mail, list,...
Exhibicionizmus (odhaľovanie sa pred ženou na verejnosti)
Nevhodné poznámky na postavu a sexuálny život
Vynucovanie si rande/ schôdzky
Sexuálne narážky a komentáre (pokrikovanie,
popiskovanie, vzdušné bozky,...)
Sexuálne návrhy

Zažila
osobne
18,2
24,1
36,3
28,3

Nezažila
osobne
81,2
74,9
61,3
70,1

Nevie/nechce
uviesť
0,6
1,0
2,4
1,6

47,7

51,4

1,9

37,5

61,4

1,1

Z prejavov sexuálneho obťažovania najviac žien zažilo počas svojho života sexuálne narážky a
komentáre (47,7 %), sexuálne návrhy (37,5 %) a nevhodné poznámky na postavu a sexuálny život
(36,7 %). Každá štvrtá dospelá žena sa stretla počas svojho života s exhibicionizmom a takmer každá
tretia musela čeliť vynucovaniu si schôdzky od muža, ktorý nebol jej partnerom.
Treba pripomenúť, že sledované prejavy považuje za jednoznačné násilie menej ako 1/3 dospelej
ženskej populácie a polovica žien ich považuje za násilie iba za určitých okolností, podmienečne.
Sledovali sme, či osobná skúsenosť mala vplyv na hodnotenie týchto nevyhranených foriem násilia.
Posúdenie týchto prejavov sa radikalizovalo iba

veľmi mierne, skôr sa zvýšila ambivalentnosť

hodnotenia, t. j. viac žien s osobnou skúsenosťou považuje takéto správanie za určitých okolností za
násilné.
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Najčastejšie označované kategórie mužov - nie partnerov, ktorí sa dopúšťajú sexuálneho obťažovania
sú cudzí muži; kamaráti, známi, susedia a spolupracovníci. V prípade exhibicionizmu sú to takmer
výhradne cudzí muži.
Graf 59: Skúsenosť s prejavmi sexuálneho obťažovania (rok 2002 a 2008, nižšie vzdelanie 2008, v %)
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Poznámka: zvyšok do 100% tvoria odpovede „nezažila“ a „neodpovedala“

Oproti roku 2002 sa výskyt priamych skúseností s prejavmi sexuálneho obťažovania mierne znížil,
resp. zvýšil sa počet žien, ktoré takúto skúsenosť nemajú. Napríklad podiel žien, ktoré zažili sexuálne
návrhy v roku 2002 bol 44,7 %, v roku 2008 poklesol na 37,5 %. Exhibicionizmus poklesol z 30,9 % v
roku 2002 na 24,1 %.v roku 2008. Približne o 10 % menej dospelých žien zažilo aj vynucovanie si
schôdzky ( z 38,1 % na 28,3 %).
Vzhľadom na posun vo vzdelanostnej štruktúre sme osobitne sledovali skúsenosť žien s nižším
vzdelaním (základným a stredoškolským bez maturity). Aj podiel týchto žien v priebehu rokov klesol.
Možno konštatovať, že v priebehu rokov zníženiu výskytu žien, ktoré majú skúsenosť s nevyhraneným
sexuálnym obťažovaním (graf 60).
Graf 60: Súhrnná skúsenosť so sexuálnym obťažovaním od mužov-nie partnerov ( 2002, 2008, nižšie
vzdelanie 2008, %)
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1.3.6 SEXUÁLNE NÁSILIE ZO STRANY MUŽA - NIE PARTNERA

Vyhranené sexuálne obťažovanie fyzickej povahy, sexuálne vydieranie a jednoznačné sexuálne násilie
- pokus či dokonané znásilnenie patria medzi najzávažnejšie formy násilia na ženách s výraznými
negatívnymi psychickým, psychosomatickými a

fyzickými následkami.

Napriek ťažkostiam so

zisťovaním priamej skúsenosti (traumatizujúci zážitok, neochota - strach žien hovoriť o týchto
témach ) sme sledovali, koľko žien zažilo počas svojho života sexuálne obťažovanie sprevádzané
obchytkávaním, pritláčaním či nevítanými bozkami; nútenie k sexu, t.j. pokus o znásilnenie a koľko
žien bolo mužmi znásilnených.
Celkovo označilo aspoň jednu osobnú skúsenosť so sledovanými prejavmi sexuálneho násilia 29,8 %
dospelých žien, ktoré označili dokopy 403 prejavov (t.j. na jednu ženu pripadá 1,6 osobnej
skúsenosti). Najčastejšie osobnú skúsenosť so sexuálnym násilím referovali ženy vo veku od 35 – 44
rokov a so základným vzdelaním. Podľa typu bydliska sú to najmä ženy z veľkých miest (Bratislavy a
Košíc) a z krajských miest.
Tab 36: Skúsenosť s prejavmi sexuálneho násilia (rok 2008, v %, ženy SR)
PREJAVY SEXUÁLNEHO NÁSILIA
Sexuálne obťažovanie (obchytkávanie,
pritláčanie/obtieranie sa, dôvernosti, bozky,...)
Nútenie k sexu /pokúšanie sa o sexuálny styk
(vyhrážkami, zvalením na zem, zatláčaním do kúta,...)
Vynútený sexuálny styk, znásilnenie

ZAŽILA
OSOBNE

NEZAŽILA
OSOBNE

NEVIE/NECHCE
UVIESŤ

26,8

71,2

2,0

9,9

88,4

1,7

2,1

96,7

1,2

Mimopartnerskú skúsenosť s obchytkávaním a dôvernosťami, bozkami má takmer každá tretia žena
(26,8 %).

Najčastejšie išlo o spolupracovníkov (20 %), známych, kamarátov, susedov (18 %)

a nadradených ( 9 %). Nútenie k sexuálnemu styku zo strany muža/mužov - nie partnera zažilo počas
svojho života takmer 10 % dospelých žien. Najčastejšie išlo o cudzích mužov (38 %) a kamarátov,
známych , susedov (20 %). Približne 2 % dospelých žien boli počas svojho života znásilnené, resp.
prinútené k sexuálnemu styku mužom, ktorý nebol ich partnerom. Najčastejšie to boli pre ženy
neznámi muži (44 %), ale aj iní muži z rodiny ( takmer 28 %).
Sledovali sme, či skúsenosť s vyhraneným sexuálnym obťažovaním (obchytkávanie, pritláčanie...) má
vplyv na posúdenie či to je, alebo nie je násilie. Ženy s touto skúsenosťou považujú takéto správanie
viac za podmieňujúce (celý súbor žien 26 %, ženy, so skúsenosťou 32,1 %). Osobná skúsenosť teda
ani tak neradikalizuje hodnotenie, ako skôr ešte viac podmieňuje, že za určitých okolností to môže
byť násilie.
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Graf 61: Skúsenosť s prejavmi sexuálneho násilia zo strany mužov - nie partnerov(2002, 2008, nižšie
vzdelanie 2008, %)
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Poznámka: zvyšok do 100% tvoria odpovede „nezažila“ a „neodpovedala“

Porovnávali sme skúsenosť s jednotlivými prejavmi sexuálneho násilia v priebehu rokov . Vzhľadom
na posun vzdelanostnej štruktúry žien uvádzame aj skúsenosť žien s nižším vzdelaním v roku 2008
(základné vzdelanie a stredoškolské bez maturity). V priebehu rokov došlo k zníženiu počtu žien
s osobnou skúsenosťou vyhraneného sexuálneho obťažovania a najmä v nútení k sexuálnemu
styku. Posun vo vzdelanostnej štruktúre žien nemal vplyv na skúsenosť s týmito prejavmi. V prípade
dokonaného znásilnenia žien s nižším vzdelaním to však bolo 2,5 % žien, čo je iba minimálne zníženie
oproti roku 2002. Celkové zníženie podielu žien v roku 2008, ktoré boli znásilnené je teda ovplyvnený
posunom vo vzdelanostnej štruktúre žien.
Predchádzajúce zistenie potvrdzuje aj súhrnná skúsenosť so sexuálnym mimopartnerským násilím.
V priebehu rokov došlo k určitému zníženiu výskytu, zníženie je však čiastočne spôsobené vplyvom
vzdelanostného posunu vo výberovej vzorke. Navyše medzi ženami s nižším vzdelaním v roku 2008 je
4,5 % takých, ktoré neodpovedali. Možno sa teda domnievať, že veľa skutkov sexuálneho
mimopartnerského násilia zostalo ukrytých.
Graf 62: Súhrnné sexuálne násilie zo strany mužov - nie partnerov (2002 a 2008, nižšie vzdelanie
2008, v %)
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1.3.7 FYZICKÉ NÁSILIA ZO STRANY MUŽA – NIE PARTNERA

Ženy nemusia zažívať iba násilie sexuálnej či sexistickej povahy, ale môžu byť vystavené
fyzickému násiliu v podobe priameho fyzického útoku či psychického teroru vo forme vyhrážania sa
ublížením na zdraví – zabitím či zbitím. Zaujímalo nás, koľko žien zažilo takto sledované fyzické násilie
zo strany mužov- nie partnerov.
Celkovo sa s fyzickým násilím zo strany mužov – nie partnerov stretlo počas svojho života 17,4 %
dospelých žien. Najohrozenejšou vekovou kategóriou sú ženy od 35 – 44 ročné so základným
vzdelaním.
Tab 37: Skúsenosť žien s psychickým terorom a fyzickým násilím zo strany mužov-nie partnerov (rok
2008, %)
PREJAVY FYZICKÉHO NÁSILIA
Vyhrážanie sa ublížením na zdraví (zbitím či zabitím)
Fyzický útok (hodiť niečo, buchnáty, facky, bitie
niečím, porezanie, strieľanie,...)

ZAŽILA
OSOBNE
10,8

NEZAŽILA
OSOBNE
87,8

NEVIE/NECHCE
UVIESŤ
1,4

13,8

84,5

1,7

Vyhrážanie zbitím či zabitím zažilo približne 11 % dospelej populácie žien. Fyzický útok vo forme
buchnátov, faciek, bitie predmetom, porazením na zem a pod. zažilo takmer 14 % žien počas svojho
života. Páchateľmi boli v prípade vyhrážania zbitím či zabitím takmer výhradne iní muži z rodiny a
cudzí muži. V prípade fyzického útoku taktiež iní muži z rodiny. 3,3 % dospelých žien zažilo fyzický
útok zo strany svojho otca.
Graf 63: Skúsenosť s prejavmi fyzického násilia zo strany mužov- nie partnerov (2002, 2008, nižšie
vzdelanie 2008, %)
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Poznámka: zvyšok do 100% tvoria odpovede „nezažila“ a „neodpovedala“
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V priebehu 5 rokov došlo aj pri výskyte fyzického násilia na ženách k miernemu poklesu ( fyzický útok
z 15 % v roku 2002 na 13,8 % v roku 2008), pri vyhrážaní zbitím či zabitím zostal rovnaký. Skúsenosť
podsúboru žien s nižším vzdelaním v roku 2008 zostala takmer rovnaká ako v roku 2002.
Toto zistenie potvrdzuje aj súhrnná skúsenosť s mimopartnerským fyzickým násilím (graf 64). Podiel
žien s nižším vzdelaním na celkovej skúsenosti s fyzickým násilím je 18,3 %, čo je iba minimálne
zníženie oproti roku 2002 (19,2 %). Na celkové zníženie

v roku 2008 má väčší vplyv posun vo

vzdelanostnej štruktúre žien, ako reálne zníženie v dôsledku uvedomenia žien či spoločenských
opatrení.

V prípade mimopartnerskej skúsenosti s fyzickým násilím v priebehu rokov nedošlo

k žiadnemu zlepšeniu.
Graf 64: Súhrnná skúsenosť s fyzickým násilím od mužov - nie partnerov (rok 2002 a 2008, nižšie
vzdelanie 2008, v %)
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1.3.8 ŠIKANOVANIE NA PRACOVISKU ZO STRANY MUŽA
Osobitou formou násilia na ženách je šikanovanie, alebo šikanózne obťažovanie viažuce sa
spravidla na pracovné prostredie. Ide o celý súbor prejavov najmä psychického charakteru, ktoré
vytvárajú nepriateľské a stresujúce prostredie. Výskumami bolo zistené, že relatívne častý výskyt
takýchto mikro-útokov

trvajúci

niekoľko mesiacov môže spôsobovať vážne psychické a

psychosomatické zdravotné problémy najčastejšie riešené odchodom žien z pracoviska, alebo
preradením na iné pracovisko (Holubová 2006, 2007). Svojou povahou patrí šikanovanie medzi
psychické násilie a je prejavom nadradenosti mužov a ich lepšieho postavenia v práci, prípadne
zneužívaním svojej moci na pracovisku.
Tab 38: Osobná skúsenosť žien so šikanovaním na pracovisku (2008, v %, ženy SR)
PREJAVY ŠIKANOVANIA
Šikanovanie na pracovisku (ohováranie, šírenie fám,
znevažovanie práce...)
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ZAŽILA
OSOBNE

NEZAŽILA
OSOBNE

NEVIE/NECHCE
UVIESŤ

23,5

73,2

3,3

V našom výskume sme sledovali výskyt šikanovania žien iba jedným ukazovateľom, pričom je
pravdepodobné, že rozšírením počtu ukazovateľov by sa zvýšil aj výskyt konkrétnych prejavov. Počas
svojho života zažilo prejav šikanovania vo forme ohovárania, šírenia fám, alebo znevažovania práce
23,5 % dospelých žien. Relatívne veľký podiel žien (3,3 %) však nechcelo, alebo nevedelo uviesť svoju
skúsenosť s takouto formou násilia. Možno to pripísať obavám žien zo straty o zamestnanie aj
napriek anonymnosti dotazníkového zisťovania. Najohrozenejším vekovými kategóriami žien sú ženy
45 – 54 rokov so stredoškolským vzdelaním s maturitou.
Najčastejšou kategóriou mužov uvádzaných ako páchatelia boli spolupracovníci (17,6 %) a nadriadení
(3,5 %).

Zistenie potvrdzuje poznatky z predchádzajúcich výskumov, že častejším javom je

horizontálne šikanovanie – teda zo strany kolegu oproti bossingu – šikanovaniu zo strany
nadriadeného. Závažnosť bossingu je však závažnejšia z dôvodu zneužívania moci nadriadeného
a vydierateľnosti

ženy

kvôli

strachu

o stratu

zamestnania.

Šikanovanie žien

zo

strany

spolupracovníkov možno prisudzovať zvýšenej konkurencii na pracoviskách a snahe vytlačiť ženy z ich
pracovnej pozície.
Zaujímalo nás, či tie ženy, ktoré majú osobnú skúsenosť so šikanovaním na pracovisku, vnímajú
takéto správanie mužov za rozhodne násilné.

Osobná skúsenosť nemala vplyv na prísnejšie

hodnotenie šikanovania (za rozhodne násilie ho označilo 47 % žien, celý súbor žien však 52,5 %),
zvýšil sa však počet žien, ktoré za určitých okolností považujú šikanovanie za násilie (46 % , celý súbor
žien 39 %).
Graf 65: Osobná skúsenosť žien so šikanovaním na pracovisku (2002 a 2008,nižšie vzdelanie 2008,% )
zažila osobne

2002

nezažila osobne

26,5

neodpovedala

69,5

4

2008

23,5

73,2

3,3

nižšie vzdelanie 2008

23,6

73,6

2,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Poznámka: zvyšok do 100% tvoria odpovede „nezažila“ a „neodpovedala“

V priebehu piatich rokov sa referovaný výskyt šikanovania na pracovisku znížil z 26,5 % na 23,5 %,
Podsúbor žien s nižším vzdelaním v roku 2008 vykazuje tiež nižším podiel (23,6 %). Oproti roku 2002
sa teda situácia v šikanovaní žien na pracovisku mierne zlepšila, stále však ¼ žien zažíva ohováranie
a znevažovanie svojej práce.
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1.3.9 SÚHRNNÝ VÝSKYT NÁSILIA NA ŽENÁCH ZO STRANY MUŽOV- NIE PARTNEROV

Približne 2/3 žien od 18 – 65 rokov zažili aspoň jeden zo sledovaných 12 skutkov násilia zo
strany mužov - nie partnerov. Zvyšná 1/3 ani jeden takýto skutok nezažila. Oproti roku 2002 došlo k
zníženiu podielu žien, ktoré zažili aspoň jeden zo sledovaných skutkov. Celkovo ide o 7 % zníženie a
zároveň pribudlo tých žien, ktoré ani jeden zo sledovaných násilných skutkov nezažili.
Tab 39: Porovnanie súhrnnej skúsenosti žien s mimopartnerským násilím roku 2002 a 2008 ( %)
SÚHRNNÁ SKÚSENOSŤ ŽIEN S NÁSILNÝM SPRÁVANÍM MUŽOV - NIE PARTNEROV
Nezažila ani jeden zo sledovaných skutkov
Zažila aspoň jeden zo sledovaných skutkov
Nevie

ŽENY SR
ROK 2008 ROK 2002
32,1
67,9
0,5

25,6
74,4
0,3

Vzhľadom na posun v štruktúre výskumného súboru žien nás zaujímalo, ako sa líši výskyt násilia na
ženách podľa niektorých socio-demografických znakov, t. j. ktoré ženy zažili násilie zo strany mužovnie partnerov. Navyše nás zaujímalo, ako sa tieto charakteristiky menili v čase, resp. či zaznamenali
zmeny v priebehu posledných 5 rokov.
Sledovali sme, ktoré vekové kategórie žien zažili mimopartnerské násilie najčastejšie. V roku 2002
najčastejšie zažívali násilie zo strany mužov - nie partnerov mladšie ženy vo veku od 25 – 34 rokov
(84,5 %) a 18 – 24 ročné (81,8 %). O päť rokov neskôr akoby sa tieto kategórie presunuli do vyšších
ročníkov a najrizikovejšími boli ženy vo veku 35 – 44 rokov (74 %) a opäť mladé ženy od 18 – 24
rokov (69,3 %).

Možno konštatovať, že mimopartnerské násilie zažívajú viac mladšie a stredné

vekové kategórie žien.
Graf 66: Súhrnná skúsenosť s mimopartnerským násilím podľa veku (rok 2008 a 2002, v %, ženy SR)
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Podľa vzdelania došlo v priebehu rokov takisto k posunu. Zatiaľ čo v roku 2002 najčastejšou
vzdelanostnou kategóriou žien so skúsenosťou násilia od muža – nie partnera boli stredoškoláčky
(82,1 %) a vysokoškoláčky (81,6 % ), o päť rokov neskôr stredoškoláčky s maturitou zostali
najrizikovejšia kategória (70,7 %), pribudli však ženy so základným vzdelaním (69,3 %).
Graf 67: Súhrnná skúsenosť s mimopartnerským násilím podľa vzdelania (2008 a 2002, v %, ženy SR)
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Podľa bydliska zažíva najviac žien násilie zo strany mužov vo veľkých mestách od 50 – 100tisíc
obyvateľov (v roku 2002 to bolo 86 % žien a v roku 2008 79,8 % ) a v Bratislave, Košiciach (v roku
2002 to bolo 82,5 % a v o päť rokov neskôr 73,8 % žien). Najmenej rizikové prostredie z hľadiska
veľkosti sídla je pre ženy z malých obcí do 2 000 obyvateľov.
Graf 68: Súhrnná skúsenosť s mimopartnerským násilím podľa veľkosti bydliska (2008 2002, %)
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Podľa krajov najviac sú mimopartnerskému násiliu vystavené ženy zo Žilinského kraja (v roku 2002 aj
2008). Podľa rodinného stavu ide hlavne o ženy rozvedené a vydaté opakovane, prípadne družky,
ktoré zažívajú násilie zo strany mužov- nie partnerov vo zvýšenej miere.
Sledovali sme, ako sa menil počet žien a ich podiely so skúsenosťou jednotlivých foriem
násilia oproti roku 2002. Celkové zníženie sa najviac prejavilo vo výskyte sexuálneho obťažovania
a sexuálneho násilia (približne o 9 %), nižší pokles bol zaznamenaný v počte žien so skúsenosťou
šikanovania a fyzického násilia (tab 40 a graf 69). Absolútny počet označených prejavov v roku 2008
zaznamenal takmer 1/3 pokles oproti roku 2002, najvýraznejšie taktiež v sexuálnom obťažovaní
a sexuálnom násilí zo strany mužov- nie partnerov (tab 40).
Tab 40: Absolútne počty žien a označených prejavov podľa druhu mimopartnerského násilia (2008
a 2002, ženy SR)
DRUHY NÁSILIA
Sexuálne obťažovanie
Sexuálne násilie
Fyzické násilie
Šikanovanie
Celkový počet

ABSOLÚTNY POČET ŽIEN
2008
2002
522
644
242
348
144
171
195
235
-

POČET OZNAČENÝCH PREJAVOV
2008
2002
1937
2 750
403
686
215
247
231
281
2 786
3 964

Graf 69: Porovnanie podielu žien s osobnou skúsenosťou mimopartnerského násilia v roku 2002 a
2008 (v %, ženy SR)
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Podiel žien so skúsenosťou násilia zo strany mužov- nie partnerov sa v porovnaní rokov 2002 a 2008
mierne znížil v nasledujúcich druhoch: šikanovanie na pracovisku, sexuálne násilie a nevyhranené
sexuálne obťažovanie. Podiel žien zažívajúce fyzické násilie zo strany mužov- nie partnerov zostal
rovnaký (pokles je spôsobený posunom vo vzdelanostnej štruktúre žien)35.

35

Pozri graf 67.
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1.3.10 KATEGÓRIE MUŽOV – PÁCHATEĽOV NÁSILIA NA ŽENÁCH

Ženy sa stretávajú s prejavmi násilia v rôznych prostrediach – v práci, na verejnosti, v škole, u
lekára. Sledovali sme, ktoré kategórie mužov boli označované najčastejšie a koľko skutkov im ženy s
osobnou skúsenosťou násilia z ich strany pripisujú.
Celkovo boli označení muži pri rôznych skutkoch násilia 2 793 krát.

Zo všetkých kategórií

mužov- nie partnerov s násilným správaním voči ženám boli najčastejšie označovaní cudzí muži. Ženy
označili cudzieho muža ako páchateľa v 1 160 prípadoch, čo tvorí až 41 % podiel zo všetkých
označených skúseností s násilím. Cudzieho muža ako páchateľa označilo dokopy 450 žien, čo je 54,4
% z dospelej populácie žien.
Zvyšok kategórií mužov – páchateľov obťažovania násilia voči ženám boli muži, ktorých ženy
poznajú. Druhou najčastejšou kategóriu mužov, zo strany ktorých ženy zažívajú obťažovanie a násilie,
boli muži súvisiaci s prácou (spolupracovník, nadriadený, zákazník, klient). Takýto muži tvoria 24 %
podiel

zo všetkých označených skutkov, pritom viac ako polovica sú spolupracovníci. Treťou

najčastejšou skupinou mužov, ktorí obťažujú alebo sú nositeľmi násilia voči ženám sú kamaráti,
známi a susedia. Táto kategória mužov tvorí 17 % podiel zo všetkých označených mužov. Muži
súvisiaci so školou (spolužiaci, učitelia, vychovávatelia, tréneri) tvoria 8 % podiel. Drvivú väčšinu však
tvoria spolužiaci. Učitelia, vychovávatelia a tréneri boli označení ako nositelia obťažovania či násilia
len v relatívne nízkom počte. Tak isto aj muži z rodiny a príbuzenstva (príbuzný z rodiny, otec, brat)
tvoria 8 % podiel zo všetkých označených skúseností s obťažovaním či násilím. Väčšinu z tejto
kategórie tvoria iní príbuzní z rodiny. Zvyšok prejavov obťažovania či násilia zakúsili dospelé ženy od
ostatných mužov (lekár; majiteľ bytu, firmy; kňaz, duchovný). Títo muži tvoria 2 % podiel zo všetkých
označených prípadov.
Graf 70: Podiel kategórií mužov – nie partnerov na obťažovaní a násilí na ženách (rok 2008, v %)
muži súvisiaci so
muži z rodiny aškolou 7,8 %
príbuzenstva
8,3%

ostatní známi
muži 1,6%
cuzdí muži
41,5%

kamaráti
a známi 16,6 %

muži súvisiaci s
prácou 24,2 %

132

Tab 41: Poradie podielu mužov - páchateľov obťažovania a násilia na ženách (rok 2008)

1160
469
463
193
180

PODIEL
Z CELKOVÉHO
POČTU
OZNAČENÍ
(N = 2 793)
41,5
16,8
16,6
6,9
6,4

119

4,3

69

8,4

89
42
27

3,1
1,5
1,0

51
32
19

6,2
3,9
2,3

21

0,7

19

2,3

11

0.4

8

1,0

11
8

0.4
0,3

9
6

1,1
0,7

CELKOVÝ
POČET
OZNAČENÍ

KATEGÓRIE MUŽOV

1.Cudzí muž
2. Spolupracovník
3. Kamarát, známy, sused
4. Spolužiak
5. Príbuzný z rodiny
6. Nadriadený (vedúci,
riaditeľ)
7. Zákazník, klient, pacient,...
8. Otec
9. Lekár
10. Učiteľ, vychovávateľ,
tréner,...
11. Majiteľ bytu, firmy, u koho
som (bola) v podnájme
12. Brat
13. Kňaz, duchovný

POČET ŽIEN, KTORÉ
OZNAČILI DANÚ
KATEGÓRIU MUŽOV

PODIEL ŽIEN Z
DOSPELEJ
POPULÁCIE ŽIEN SR
(N= 827)

450
239
231
103
86

54,4
28,9
28,0
12,4
10,4

Výskum ukázal, že ženy zažívajú prejavy obťažovania a sexuálneho či fyzického násilia zo strany
rôznych mužov. Až 54,4 % dospelej populácie žien SR zažilo násilie zo strany cudzieho muža, ktorého
nepoznali. Všetky ostatné označené prejavy násilného správania zažili ženy od mužov- nie partnerov,
ktorých poznali. Zo strany spolupracovníka takmer 29 % dospelej populácie žien a 28 % žien zo
strany kamaráta, známeho či suseda. S obťažovaním a násilím zo strany spolužiaka sa stretlo 12,4 %
žien a zo strany iného muža z rodiny (teda nie partnera, otca ani brata) sa strelo viac ako 10 %
dospelých žien.

Priamo na pracovisku, alebo pri úkonoch súvisiacich s prácou sa s prejavmi

obťažovania či násilia zo strany nadriadeného stretlo 8,4 % žien a zo strany zákazníka, klienta či
pacienta 6,2 % žien. S násilím zo strany ostatných sledovaných kategórií mužov sa stretlo po menej
ako 4 % dospelých žien.
Sledovali sme, ako sa zmenili počty a podiely označení jednotlivých kategórií mužov s násilným
správaním voči ženám v porovnaní s rokom 2002 (tab. 42 a graf 71). Celkový absolútny počet
mužov, ktorí boli označení pri rôznych skutkoch násilia sa znížil z 3 981 označení v roku 2002 na
2 793 v roku 2008. Napriek tomu, že sa počet označení cudzích mužov ako páchateľov znížil
v porovnaní s rokom 2002 najvýraznejšie, ich celkový podiel na páchaní násilie voči ženám narástol (z
39 % na 41 %). U ostatných kategórií mužov bol zaznamenaný celkový veľmi nízky pokles s výnimkou
mužov z rodiny a príbuzenstva, kde došlo naopak k miernemu nárastu ich podielu (graf 71). Poradie
kategórií mužov páchajúcich násilie na ženách sa oproti roku 2002 výrazne nezmenilo, medzi tri
najpočetnejšie kategórie páchateľov stále patria cudzí muži, spolupracovníci a kamarát/známy/sused.
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Tab 42: Poradie mužov páchateľov podľa počtu označení (rok 2008 a 2002)
KATEGÓRIE MUŽOV
1.Cudzí muž
2. Spolupracovník
3. Kamarát, známy, sused
4. Spolužiak
5. Príbuzný z rodiny
6. Nadriadený (vedúci, riaditeľ)
7. Zákazník, klient, pacient,...
8. Otec
9. Lekár
10. Učiteľ, vychovávateľ, tréner,...
11. Majiteľ bytu, firmy, u koho som (bola) v podnájme
12. Brat
13. Kňaz, duchovný
SPOLU

Absolútne počty označení
2008
2002
1160
1560
469
626
463
684
193
317
180
229
119
270
89
89
42
57
27
40
21
55
11
34
11
30
8
0
2 793
3 981

ROZDIEL
-400
-157
-221
-124
-49
-151
0
-15
-13
-34
-23
-29
+8

Graf 71: Porovnanie podielu kategórií mužov na obťažovaní a násilí na ženách (rok 2002 a 2008, v % )
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1.3.11 REAKCIA ŽIEN NA NÁSILNÉ SPRÁVANIE ZO STRANY MUŽOV

Zaujímalo nás, ako ženy, ktoré zažili počas svojho života aspoň jeden zo sledovaných
násilných skutkov, reagovali

na takéto správanie mužov – nie partnerov. Reakcie žien boli

nasledovné: 26, 2 % žien o svojej skúsenosti s násilím nikomu nepovedalo a situáciu neriešilo, 40 %
žien sa síce zdôverilo niekomu so svojou skúsenosťou, situácia sa však ďalej neriešila. Celkovo teda
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až 2/3 žien s osobnou skúsenosťou násilia situáciu vôbec neriešilo.

Zvyšná 1/3 žien

o svojej

skúsenosti síce nikomu nepovedala, ale situáciu riešila, alebo povedala to niekomu a riešila.
Graf 72: Reakcia žien s osobnou skúsenosťou násilia zo strany mužov- nie partnerov (v %)
Nepovedala o
tom
nikomu, ale
riešila situáciu
13,8%
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19,3%

Porovnanie reakcií žien s rokom 2002 ukázalo, že situácia sa takmer vôbec nezmenila (tab 43).
Napriek tomu, že žien s osobnou skúsenosťou bolo z celej populácie v roku 2002 viac o 7 %, aj vtedy
2/3 z nich situáciu neriešili. O päť rokov neskôr sa dokonca mierne výšilo percento tých žien, ktoré o
svojej skúsenosti ani nikomu nepovedali ani ju neriešili (z 24, 6 % v roku 2002 na 26, 2 % v roku 2008).
Tab 43: Porovnanie reakcií žien s osobnou skúsenosťou násilia v roku 2008 a 2002 (v %)
Reakcie žien na násilné správanie mužov - nie
partnerov

Ženy s osobnou skúsenosťou násilia od mužov- nie
partnerov
Rok 2008
Rok 2002

Nepovedala o tom nikomu a ani to neriešila
Nepovedala o tom nikomu, ale riešila situáciu
Povedala to niekomu, ale neriešila situáciu
Povedala o tom niekomu a riešila situáciu
Nevie

26, 2
13,8
40,0
19,3
0,7

24,6
14,1
41,5
19,6
0,2

V roku 2008 sme zaradili do výskumu aj otázku vzťahujúcu sa na dôvody, prečo ženy násilnú situáciu
neriešili. Tie ženy, ktoré sa so svojou skúsenosťou nikomu nezdôverili a situáciu ani neriešili, mali
možnosť uviesť jeden hlavný dôvod, prečo tak konali. Najčastejšie uvádzali, že nepovažovali za
potrebné niečo urobiť (30,8 % žien). Prevažne išlo o niektorý stupeň (nefyzického) sexuálneho
obťažovania, ako sexuálne narážky a komentáre, sexuálne návrhy a pod, ku ktorým sú ženy viac
tolerantné a nepovažujú ich za vyhranené násilné správanie zo strany mužov. Vyskytli sa však medzi
nimi aj ženy, ktoré zažili sexuálne obchytkávanie, nútenie k sexu, vyhrážanie zbitím aj fyzický útok,
šikanovanie a nepovažovali za potrebné niečo urobiť. Druhým najčastejším dôvodom bolo „nič by
sa tým nevyriešilo“ (23, 9 %) a „hanbila som sa“ (18, 5 %).
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Tab 44: Poradie dôvodov neriešenia násilnej situácie zo strany mužov- nie partnerov (v %, relevantný
súbor žien)
Dôvody neriešenia situácie
Ženy, ktoré nepovedali a neriešili (N = 146)
Nepovažovala som za potrebné niečo urobiť
30,8
Nič by sa tým nevyriešilo
23,9
Hanbila som sa
18,5
Iba by to zhoršilo situáciu
13,0
Načo? Aj tak by mi nikto neveril
5,5
Bála som sa pomsty
4,1
Bála som sa, že stratím prácu
2,0
Nevie/nechce uviesť
2,0

Jednotlivé dôvody sme zaradili do širších kategórií. Strach z riešenia situácie (spolu Bála som sa
pomsty; bála som sa, že stratím prácu; a iba by to zhoršilo situáciu) malo dokopy 19 % žien.
Nedôveru v akékoľvek riešenie (nič by sa tým nevyriešilo) prejavilo 24 % žien. Určitú formu sebaobviňovania, re-viktiminácie (spolu Hanbila som sa a Načo? Aj tak by mi nikto neveril) uviedlo ako
dôvod ďalších 24 % žien (graf 65).
Graf 73: Dôvody neriešenia situácie násilného správania mužov – nie partnerov (v %, relevantný
súbor žien)

Nepotrebnosť
riešenia
31%

Nevie/nechce
uviesť
2%

Strach
z riešenia
19%

Rezignácia
24%

Viktimizácia
24%

Celkovo prevládajú dôvody neriešenia situácie vzťahujúce sa na bagatelizáciu zažitej násilnej situácie
zo strany mužov – nie partnerov, ako aj rezignácia na riešenie v dôsledku nedôvery v zlepšenie
a formy sekundárnej viktimizácie (hanby, nedôvery vo výpoveď žien).

Z psychologického,

individuálneho hľadiska ide o známe formy racionalizácie a spôsoby vyrovnávania sa s nepríjemnou
zážitkom (viac pozri v Holubová, 2007). Z objektívneho hľadiska môže ísť o nefungovanie, prípadne
absenciu mechanizmov na riešenie násilia na inštitucionálnej úrovni ( na pracovisku, ohlásenie na
polícií, sociálnom úrade, pri

lekárskom vyšetrení ), alebo o neznalosť takýchto mechanizmov

a postupov, či nedôveru v ich fungovanie zo strany žien.
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Miera

subjektívneho ohrozenia žien je významne vyššia ako pocit ohrozenia mužov –

približne 1/3 dospelej ženskej populácie pociťuje veľké obavy v situáciách spojených
s večernými alebo nočnými hodinami. V rovnakých situáciách však pociťuje veľké obavy len
približne 1,5 % mužskej populácie. Ženy významne častejšie sa oproti mužom vyhýbajú
subjektívne pociťovaným ohrozujúcim situáciám a konajú preventívne. Celkove sa však miera
pocitu ohrozenia oproti roku 2002 mierne znížila.
Nepríjemný zážitok sledovania cudzím mužom referovalo takmer 36 % ženskej populácie pričom viac ako polovina žien ho situovala do obdobia spred menej ako 1 až 5 rokov. Oproti
roku 2002 ide o 10 percentný pokles, stále však takmer každá tretia žena referovala
nepríjemný zážitok sledovania ( v roku 2002 viac ako každá druhá).

Najčastejšie boli

sledované ženy vo veku 34-44 rokov a 55 – 65 ročné, z veľkých miest a západoslovenských
krajov.
Možno konštatovať, že prevažná časť ženskej populácie rozhodne za násilie považuje také
správanie, ktoré súvisí s fyzickým kontaktom a výrazným psychickým terorom. „Miernejšie“
prejavy sexistického či sexuálneho správania považuje rozhodne za násilie približne 1/3
žien. Polovica ženskej populácie takéto správanie podmieňuje okolnosťami, za ktorých sa
prejavuje a približne ¼ ich nepovažuje vôbec za násilie. V priebehu rokov sa tolerancia žien
voči „nefyzickým“ formám sexuálneho obťažovania znížila, podmienenosť okolnosťami,
kedy takéto správanie ženy považujú za násilie zo strany mužov, však narástla.
S nevyhranenými sexuálnym násilím – sexuálnym obťažovaním sa počas svojho života stretli
takmer 2/3 žien. Osobná skúsenosť žien hodnotenie nevyhraneného sexuálneho obťažovania
iba mierne radikalizuje, skôr ho viac žien považuje za podmienečne násilné správanie.
V priebehu rokov došlo k zníženiu súhrnného výskytu nevyhraneného sexuálneho
obťažovania takmer o 10 percentuálnych bodov.
V roku 2008 referovalo 35 % žien, že zažili zo strany mužov - nie partnerov

vyhranené

sexuálne obťažovanie , 10 % žien bolo nútených k sexuálnemu styku a viac ako 2 % boli
znásilnené.

V priebehu rokov došlo k miernemu zlepšeniu situácie a súhrnný výskyt

mimopartnerského sexuálneho násilia sa mierne znížil.
V prípade mimopartnerskej skúsenosti s fyzickým násilím v priebehu rokov nedošlo
k žiadnemu zlepšeniu. 11 % žien zažilo vyhrážanie zbitím či zabitím a 14 % priamy fyzický
útok zo strany mužov- nie partnerov.
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Oproti roku 2002 sa situácia v prípade šikanovania žien na pracovisku mierne zlepšila, stále
však ¼ žien zažíva ohováranie a znevažovanie práce.
Aspoň jeden sledovaný skutok mimopartnerského násilia zažili v roku 2008 2/3 žien, v roku
2002 to boli

¾ dospelých žien. Mimopartnerským násilím viac trpia mladšie vekové

kategórie žien z veľkých miest. Rizikovým sa ukázal v priebehu rokov najmä Žilinský kraj.
Najčastejšími páchateľmi mimopartnerského násilia

sú muži, ktorých ženy poznajú,

ostatné násilie zažili ženy od cudzích mužov (41 %). Zo známych mužov sú to najmä muži
súvisiaci s prácou a kamaráti, známi, susedenia. Poradie podielu páchateľov v porovnaní
s rokom 2002 zostal rovnaký, mierne sa zvýšil podiel cudzích mužov a mužov z príbuzenstva.
Spomedzi žien s mimopartnerským násilím až 60 % situáciu neriešilo, ¼ o skúsenosti ani
nikomu nepovedala.

Najčastejšími dôvodmi neriešenia situácie bolo, že nepovažovali za

dôležité situáciu riešiť, určitá forma rezignácie a obavy zo sekundárnej viktimizácie.
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2. NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH – SKÚSENOSTI A POSTOJE POPULÁCIE SR
BERNARDÍNA BODNÁROVÁ
INFORMÁCIE O EMPIRICKOM VÝSKUME

Prvý výskum o násilí páchanom na ženách a o domácom násilí vo všeobecnosti, ktorého
súčasťou boli i postoje verejnosti k týraniu a bitiu žien ich partnerom, sa uskutočnil na Slovensku
v roku 2002. V roku 2008 sa zopakoval pôvodný výskum násilia na ženách a čiastočne - nie v plnom
rozsahu sa zisťovali postoje verejnosti k bitiu a týraniu žien ich partnerom.
Otázky, ktoré sme zaradili do dotazníka o výskume postojov verejnosti k násiliu páchanému
na ženách v roku 2008

sa týkali poznávania vybraných situácií z každodenného života, ktoré

vzbudzujú u respondentov obavy.

Zisťovali sme

spôsob správania, ktorý respondenti

volia

v ohrozujúcej situácií, mieru závažnosti týrania a bitia ženy jej partnerom, manželom. Zaujímali nás
opatrenia, ktoré by podľa respondentov pomohli pri redukcii násilia na ženách, čo je príčinou toho, že
ženy napriek svojím skúsenostiam s násilím stále ostávajú žiť s násilníkom a tiež názory na dynamiku
násilia v posledných 5 rokoch na Slovensku.
Základným cieľom výskumu bolo zistiť postoje verejnosti
páchaného na ženách,

k vybraným aspektom násilia

pocit ohrozenia násilím vo vybraných situáciách, osobné skúsenosti

s násilnými skutkami a ich komparácia s poznatkami spred 5 rokov.
Táto časť záverečnej správy sa zameriava na postoje verejnosti voči násiliu na ženách, ktoré
boli získané v roku 2008 a na menšom priestore na porovnanie poznatkov, ktoré sme získali vo
výskume v roku 2002 a 2008. Obidva zbery dát uskutočnila agentúra FOCUS a výskum sa robil na
populácii staršej ako 18 rokov. Údaje boli zbierané metódou štandardizovaných rozhovorov
a zaznamenávané do štandardizovaného dotazníka. V roku 2008 sa zber dát realizoval od 29. 1 do 5.
2. 2008 na reprezentatívnej vzorke 1 038 respondentov a v roku 2002 od 30. 10. do 11.11. 2002 na
reprezentatívnej vzorke 856 dospelej populácie.
CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNÝCH VZORIEK Z ROKU 2008 A 2002.
Z dôvodu, že jedným z cieľov realizovaného výskumu bolo aj porovnanie získaných
poznatkov, uvedieme v krátkosti charakteristiky obidvoch výskumných vzoriek. Ich zloženie je podľa
pohlavia takmer rovnaké, v roku 2008 oproti roku 2002 sa však mierne

zvýšil podiel

respondentov/tiek vo veku nad 45. Výraznejšie zmeny vo výskumnej vzorke v roku 2008 oproti roku
2002 sú podľa vzdelania. V roku 2008 je vidieť pomerne veľký pokles podielu respondentov/tiek so
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základným vzdelaním, veľmi mierny nárast so stredným vzdelaním bez maturity, väčší nárast
respondentov/tiek s vysokoškolským vzdelaním a najvýraznejší nárast podielu osôb so strednou
školou s maturitou. Zmeny v zložení vzorky sme zaznamenali podľa národností - podľa znaku
národnosti klesol podiel osôb slovenskej národnosti a zvýšil podiel osôb maďarskej a inej národnosti.
Zloženie vzorky v roku 2008 je iné oproti roku 2002 aj podľa rodinného stavu. Zvýšil sa podiel
slobodných osôb, veľmi mierne osôb žijúcich vo vzťahu ako druh a družka a klesol podiel žijúcich
v manželskom vzťahu, zvýšil sa podiel ovdovelých

a veľmi malé zvýšenie nastalo v skupine

rozvedených. V roku 2008 narástol podiel respondentov/tiek, ktorí žijú v domácnosti bez detí do 18
rokov a klesol podiel žijúcich s deťmi v danom veku. Podľa počtu členov domácnosti sa zvýšil podiel
domácnosti jedno, dvoj i trojčlenných a klesol podiel domácností s vyšším počtom členov. Klesol
podiel žijúcich v bytoch činžiakového typu a zvýšil sa podiel respondentov žijúcich v rodinných
domoch. Zmenilo sa tiež zloženie výskumnej vzorky podľa zloženia bytovej domácnosti z pohľadu
partnerského vzťahu - výšil sa podiel domácností osamelo žijúcich osôb, žijúcich s rodičmi, so
súčasným partnerom/manželom/druhom i osamelých rodičov žijúcich s dieťaťom poprípade
s dieťaťom a rodičom. Klesol podiel žijúcich so súčasným partnerom a dieťaťom.
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že zloženie výskumnej vzorky v roku 2008 oproti roku
2002 je odrazom všeobecnejších zmien v spoločnosti. K tým najvýraznejším patria starnutie populácie
a zvýšenie podielu starších osôb, zvyšovanie podielu osamelo žijúcich osôb v jednočlenných
domácnostiach, zvyšovanie vzdelania a nárast podielu osôb so stredným vzdelaním s maturitou
a vysokoškolským vzdelaním. Znížil sa počet domácnosti s deťmi do 18 rokov a rozšírili sa formy
partnerského spolužitia.
Tab 45: Charakteristika výskumných vzoriek verejnosti z roku 2008 a 2002

POHLAVIE

VEK

VZDELANIE

NÁRODNOSŤ

2008
1 038
47,6
52,4
16,0
19,4
19,2
18,5
6,4
20,6
23,9
31,2
34,2
10,6
85,9
10,7
3,4

Absolútny počet respondentov
Muži
Ženy
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60 a viac
Základné
Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské
Slovenská
Maďarská
Iná
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2002
656
47,7
52,3
16,3
19,3
20,6
16,9
6,2
20,7
35,3
29,8
26,5
8,4
90,7
8,3
1,0

RODINNÝ STAV

POČET DETI DO
18 ROKOV

POČET ČLENOV
DOMÁCNOSTI

TYP BÝVANIA

POČET
OBYVATEĽOV
OBCE

KRAJ

ZLOŽENIE
DOMÁCNOSTI
Z HĽADISKA
PARTNERSKÉHO
VZŤAHU

Slobodný/á
Ženatý/vydatá prvýkrát
Ženatý/vydatá/opakovane
Rozvedený/á
Vdova/vdovec
Druh/družka
Žiadne
Jeden
Dvaja
Traja
Štyria
Päť a viac
Jeden
Dvaja
Traja
Štyria
Päť
Šesť a viac
Byt v obytnom dome (činžiak) na sídlisku
Byt v obytnom dome (činžiak) izolovanom
Byt v obytnom mestskom dome
Rodinný dom v radovej zástavbe
Rodinný dom izolovaný
iné
Menej ako 2000
2 – 5 tisíc
5 -20 tisíc
20 – 50 tisíc
50 100 tisíc
Bratislava, Košice
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Iba sám
Sám/sama s dieťaťom/deťmi
Sám/sama s dieťaťom/deťmi a rodič/čia/svokrovci
Iba so súčasným partnerom/kou, manželom/kou, druhom,
priateľom/kou
So súčasným partnerom/kou a dieťaťom/deťmi
So súčasným partnerom/kou a rodič/-ia, svokrovci
So súčasným partnerom/kou a dieťaťom/deťmi a rodič,
svokrovci
Iný typ domácnosti so súčasným partnerom/kou + iné
osoby
Iba s bývalým partnerom/kou (bývalý manžel, druh)
S bývalým partnerom/kou a dieťa/deti
Iný typ domácnosti s bývalým partnerom/kou + iné osoby
Sám/sama u rodiča/-čov, s rodičom/-čmi
Iný typ
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2,8

28,8
48,2
3,9
8,1
8,6
2,4
60,6
21,2
13,9
3,5
0,6
0,2
11,3
24,7
22,2
23,5
11,5
6,8
36,8
6,8
2,5
18,8
34,0
0,8
30,4
13,8
15,4
15,7
12,0
12,7
11,4
10,5
11,5
13,7
12,7
12,4
13,9
13,9
11,3
5,4
3,0
17,5

22,6
52,6
4,2
8,2
10,3
2,1
49,9
25,6
18,0
4,2
1,6
0,7
9,8
18,9
21,6
27,4
13,8
8,5
42,5
4,4
2,6
17,5
31,1
2,0
30,5
13,1
15,0
16,2
12,0
13,3
11,7
10,2
11,3
13,3
12,8
12,3
14,3
14,1
9,8
6,0
1,5
13,9

31,0
1,3
5,1

38,0
1,4
5,1

1,5

2,5

0,2
0,5
0,4
20,1

0,1
0,4
17,4
3,8

2.1 POSTOJE POPULÁCIE SR K NÁSILIU NA ŽENÁCH

2.1.1 ZÁVAŽNOSŤ TÝRANIA A BITIA PARTNERKY

Závažnosť problému týrania a bitia ženy vlastným partnerom je vyjadrená do určitej miery aj
postojmi verejnosti voči tomuto javu.

Násilie partnera voči vlastnej partnerke je veľmi často

skrývaným javom. Snahu ukryť páchanie násilného činu majú často obete, násilníci, príbuzenstvo,
susedia, ktorí o tom vedia a radšej zaujímajú pozíciu nemiešania sa do vnútorných záležitosti daného
páru, či jeho rodiny. Niekedy „sa nemiešajú“ aj preto, že násilie muža voči partnerke nepovažujú za
závažný jav, na ktorý by okolie, verejnosť mali reagovať vhodným spôsobom a opakovaniu či
pokračovaniu násilia zabrániť. Neutrálny prístup verejnosti často prispieva k tomu, že obete násilia
často ostávajú izolované, ostrakizované, hanbia sa za to, že niečo také sa „im stáva“ a potom aj samé
ukrývajú dôsledky a bránia sa vyjsť s nimi na verejnosť. Pritom by často stačilo zmeniť postoje
verejnosti k násiliu páchanému na ženách ich partnermi, ukázať, že verejnosť je na strane obete, nie
na strane násilníka.
Tab 46: Hodnotenie problému týrania a bitia žien partnerom na základe svojich skúseností z bežného
života (%)
Miera závažnosti

Podiel odpovedí

Veľmi závažný problém

34,6

Dosť závažný

48,3

Málo závažný

7,3

Vôbec nie závažný

1,6

Nevie posúdiť

8,3

Na základe svojich skúsenosti a zážitkov

z bežného života

ohodnotilo

viac ako 4/5

respondentov/tiek problém týrania a bitia žien vlastným partnerom ako závažný (34,8 % ako veľmi
závažný a 48,3 % ako dosť závažný) a len necelá desatina respondentov/tiek mala na položenú otázku
opačný názor (7,3% ho označilo za málo závažný a 1,6% za vôbec nie závažný). Ostatných 8,3%
respondentov/tiek nevedelo závažnosť problému posúdiť. Z relevantných odpovedí sa názory na
hodnotenie závažnosti problému týrania a bitia partnerky vlastným partnerom značne líšili. Oveľa
viac žien označilo týranie a bitie partnerky partnerom za veľmi závažný problém ako mužov, viac
osôb so základným vzdelaním a maturitou ako osôb s iným stupňom dosiahnutého vzdelania,
z vekového hľadiska tento názor zastávajú častejšie mladí ľudia vo veku do 24 rokov (graf 74). Osoby
inej národnosti a slovenskej národnosti sa stavajú k hodnoteniu daného problému prísnejšie ako
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osoby maďarskej národnosti, rozvedené osoby viac ako ostatné. Veľkosť bydliska diferencovala
odpovede len veľmi málo (graf 75).
Opačný názor na týranie a bitie ženy vlastným partnerom (málo závažný a vôbec nie závažný
spolu) malo 9,7% respondentov a boli to častejšie respondenti maďarskej a inej národnosti ako
slovenskej národnosti, žijúci v 3 člennej domácnosti, v malých obciach do 2000 obyvateľov vo veku
45 -59 rokov.
Graf 74: Miera závažnosti týrania a bitia ženy partnerom podľa pohlavia, veku a vzdelania (%)
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Graf 75: Miera závažnosti týrania a bitia ženy partnerom podľa národnosti, veľkosti bydliska,
rodinného stavu (%)
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2.1.2 POTREBA ZÁSAHU ZVONKU NA ZASTAVENIE NÁSILIA MUŽA VOČI PARTNERKE

Vo verejnosti sú názory na násilie muža voči svojej partnerke rôzne. Pohybujú sa na kontinuu
počínajúcom striktným názorom prezentujúcim nezasahovanie, pretože je to výlučne problém
partnerov, cez alibistický postoj nevmiešavania sa až po jednoznačný postoj zastávajúci nutnosť
zásahu zvonku. Vo výskume sme sa pýtali respondentov či je nevyhnutný zásah zvonku alebo či
násilie muža voči svojej partnerke považujú iba za problém partnerov. Pre tých, ktorí by nevedeli
vybrať z predložených odpovedí, sme vytvorili možnosť

uvedenia iného názoru, poprípade

neuvedenia žiadnej odpovede.
Odpovede na danú otázku vyčlenili názorovo jednu veľkú skupinu respondentov, jednu
menšiu a dve ešte menšie skupiny. Najväčší počet respondentov/tiek zastáva názor, že násilie na
partnerke je nutné zastaviť a na tento cieľ je nevyhnutný zásah zvonku (62,5 %). Menšia skupina - aj
keď početne nie malá - zastáva názor, že násilie na partnerke je výlučne problémom partnerov (22,2
%). Ostatní respondenti buď na otázku nevedeli odpovedať, alebo mali iný názor. Vo voľných
dopovedia sa pod kategóriou „iný názor“ najčastejšie objavovali odpovede „podľa okolností“; „najprv
medzi partnermi, potom zásah zvonku“, alebo „ aj problém partnerov, aj zásah zvonku“.
Tab 47: Potreba zásahu zvonku alebo ponechanie problému na partnerov (%)
Podiel odpovedí
Je nevyhnutný zásah zvonku

62,5

Je to výlučne iba problém partnerov

22,2

Iný názor

5,9

Nevie posúdiť

9,4

Z relevantných odpovedí je 69 % takých, ktorí preferujú zásah zvonku. S týmto názorom sa
stotožnilo viac žien ako mužov, podľa vzdelania bol podiel zástancov/kýň tohto názoru najvyšší u
osôb s vysokoškolským vzdelaním (83,2 %) a postupne so znižujúcim sa stupňom dosiahnutého
vzdelania klesal. Podiel zástancov/kýň toho názoru z vekového hľadiska neukázal veľké rozdiely
v odpovediach - ale podiel jeho reprezentantov/tiek veľmi mierne stúpal s klesajúcim vekom. Bol
viac rozšírený u rozvedených osôb ako u ostatných, žijúcich osamelo s dieťaťom alebo s dieťaťom
a rodičom, žijúcich v 3 členných domácnostiach.
Na partnerské riešenie by tento

problém

ponechalo 24,5 % respondentov/tiek (z

relevantných odpovedí). Boli to častejšie muži ako ženy, najčastejšie so základným vzdelaním, vo
veku nad 60 rokov, inej národností, bývajúci v najmenších obciach do 2000 obyvateľov a ovdovelí.
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Graf 76: Potreba zásahu na zastavenie násilia zo strany partnera podľa pohlavia, vzdelania a veku (%)
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Graf 77: Potreba zásahu na zastavenie násilia zo strany partnera podľa stavu, veľkosti bydliska a
národnosti (%)
zásah zvonku je nevyhnutný

je to výlučne problémov partnerov

národnosť

veľkosť bydliska

rodinný stav

druh/žka

59,1

vodovec/a

iný názor

18,2

66,7

rovedený/á

22,7
28,6

75,9

ženatý/vydatá aj opakovane

68,3

slobodný/á

69,3

4,8

19

5,1

24,6

7,1

25,3

5,4

BA + KE

71,9

21,9

6,1

20-50 tis. obyv.

72,7

20,6

7,2

2 - 20 tis. obyv.

62,5

28,9

do 2 tis. obyv.

61

33,11

iná

56,7
70,7

slovenská

69,2
10

20

145

30

5,9

40

maďarská

0

8,6

40

3,3
27,3

23,5
50

60

70

80

2
7,3

90

100

2.1.3 POSTUPY OKOLIA, SPOLOČNOSTI NA ZASTAVENIE NÁSILIA NA ŽENÁCH

Podobne ako rozlišujeme viaceré typy násilia páchaného na ženách ich partnermi, potrebné
sú rôzne prístupy a spôsoby, ktoré môže okolie a spoločnosť využívať na jeho zmiernenie či
elimináciu. Bližšie a širšie okolie môže mať však rôzne názory na výber a použitie jednotlivých druhov
nástrojov, zásahov verejnosti či represívnych zložiek na redukciu násilia. Respondentom/tkám sme
ponúkli 12 položiek. Pri každej z nich mali vyjadriť mieru súhlasu na 4-bodovej škále s hodnotami
rozhodne súhlasí, skôr súhlasí, skôr nesúhlasí, rozhodne nesúhlasí a možnosť nevie, pre tých, ktorí
nevedia na otázku odpovedať. Okrem 12 vybraných položiek mali opytovaní/né možnosť uviesť
spôsob/nástroj, ktorý by oni navrhli podľa vlastného uváženia.
Tab 48: Miera súhlasu s postupmi spoločnosti voči násilníckej osobe a na ochranu obete (%)

Trest za násilný čin by mal byť vyšší/prísnejší,
ak je spáchaný v domácnosti.
Zákon by mal násilnícku osobu vykázať z bytu.
Deti v škole by sa mali povinne učiť, že ani
doma nikto nesmie inému ubližovať.
Kto pácha násilie, by mal byť povinne
zaradený do výchovných programov pre
násilníkov.
Malo by sa zriadiť dostatok azylových domov,
kam by ženy zasiahnuté násilím mohli odísť
(prípadne aj
s deťmi).
Mala by sa vytvoriť sieť telefónnych liniek,
kam by sa dalo zavolať.
Polícia by mala okamžite a účinnejšie
zasahovať pri oznámení násilia na ženách.
Násilnícka osoba by mala byť evidovaná
a mala by byť pod dohľadom (polície,
obecného úradu,...)
Okolie (obyvatelia obce, susedia,...) by mali
násilnícku osobu odmietnuť.
Súdy by mali v takýchto prípadoch konať
urýchlene (v skrátených lehotách).
Mal by sa vytvoriť systém okamžitej finančnej
podpory a pomoci pre ženy zasiahnuté násilím
(prípadne ich deti).
Do prípadu by sa nemal nikto miešať, lebo sú
to vnútorné záležitosti rodiny a má si to
vyriešiť sama.
Iný spôsob

Rozhodne
súhlasí

Skôr
súhlasí

Skôr
nesúhlasí

Rozhodne
nesúhlasí

Nevie

39,6

41,6

10,6

2,6

5,6

42,8

38,2

9,9

1,9

7,3

58,0

34,9

4,0

0,6

2,5

44,9

42,2

6,2

1,3

5,4

50,1

40,4

4,5

0,9

4,1

51,6

40,4

3,8

0,5

3,7

61,4

32,5

3,8

0,8

1,6

46,5

40,1

7,2

1,7

4,5

27,9

42,5

16,1

3,4

10,1

61,7

32,2

3,5

0,3

2,3

41,4

44,9

7,3

1,5

4,9

7,6

17,7

32,7

33,6

8,4

5,6

1,1

0,0

0,0

93,3
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Zo všetkých vybraných postupov najviac súhlasiacich (94,2 %, rozhodne súhlasiacich 61,7 %
a ďalších 32,2 %

skôr súhlasiacich) dostala položka týkajúca sa konania súdov

a ich konania

v skrátených lehotách („Súdy by mali v takýchto prípadoch konať urýchlene (v skrátených lehotách“)
a z relevantných odpovedí bolo až 96,1 % súhlasiacich. Už takéto vysoké percento súhlasiacich
naznačuje, že medzi odpovedajúcimi podľa rôznych znakov sa veľké rozdiely v odpovediach hľadať
nedajú. Podľa vzdelania neboli v odpovediach na túto otázku žiadne rozdiely, a takmer všetci
respondenti žijúci v Košickom kraji sa vyjadrili súhlasne (99,3%).
Ďalšou položkou, ktorá získala vysoký podiel súhlasiacich respondentov/tiek s vybraným
postupom, bola podľa charakteristiky represívna položka („Polícia by mala okamžite a účinnejšie
zasahovať pri oznámení násilia na ženách“) a pozitívne odpovede boli od 93,9 % ( rozhodne
súhlasiacich 61,4 % a skôr súhlasiacich 32,2 %) respondentov/tiek a z relevantných odpovedí to bolo
až 95,4 %. Aj v tomto prípade sa odpovede medzi odpovedajúcimi nadanú otázku líšii podľa sociálnodemografických znakov minimálne.
Za dve represívne položky, ktoré sa umiestnili najvyššie podľa frekvencie súhlasných
(rozhodne a skôr) odpovedí sa dostala položka, ktorú by sme mohli charakterizovať ako formovanie
vedomia alebo spôsob zakódovania násilia ako nežiaduceho prvku pre rodinu i spoločnosť od útleho
detstva („Deti v škole by sa mali povinne učiť, že ani doma nikto nesmie inému ubližovať“) a získala
92,9 % odpovedajúcich, čo je z relevantných odpovedí 95,3 %. Aj v tejto položke vidíme vysokú mieru
zhody v názore na tento postup. No u rozvedených osôb jej zástancovia dosiahli plných 100%
odpovedí, žijúci ako osamelí rodičia s dieťaťom a osamelí rodičia s dieťaťom a rodičom 98,8 %, osoby
s vysokoškolským vzdelaním 98,2 %.
Po týchto položkách nasledovali dve ďalšie, ktoré sa spájajú s oznámením nežiaduceho javu,
ale aj možnosťou úniku z násilníckej domácnosti.
Položka, ktorá získala vyše 90 % súhlasných (rozhodne a skôr) názorov vyjadrila potrebu
nejakej inštancie, kde by sa dal takýto jav alebo násilník ohlásiť („Mala by sa vytvoriť sieť telefónnych
liniek, kam by sa dalo zavolať“) (51,6 % rozhodne súhlasiacich a 40,4 % skôr súhlasiacich),
z relevantných odpovedí to bolo 95,5 % súhlasiacich (rozhodne a skôr spolu). Aj v tomto prístupe
verejnosti sa dosiahla pomerne vysoká zhoda v súhlase a teda rozdiely v odpovediach podľa sociálnodemografických znakov boli veľmi malé. Ako príklad „najväčších rozdielov“ uvedieme skupinu
respondentov/tiek žijúcich v Košickom kraji, odkiaľ bolo až 99,3 % súhlasných odpovedí, osôb
s vysokoškolským vzdelaním (98,2 % súhlasiacich, kým zo základným vzdelaním „iba“ 93,9 %
súhlasiacich), ženy častejšie súhlasili (97,0 %) ako muži (94 %), respondenti žijúci v domácnosti iba
s dieťaťom a dieťaťom a rodičom (98,8 %).
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K predchádzajúcej položke aj podľa počtu súhlasných odpovedí - viac ako 9/10 sa zaradila
položka, formujúca podmienky úniku obete z domácnosti („Malo by sa zriadiť dostatok azylových
domov,

kam

by

ženy

zasiahnuté

násilím

mohli

odísť

(prípadne

aj

s deťmi“), 91,6 % (50,1 rozhodne súhlasiacich a 40,4 % skôr súhlasiacich) a z relevantných odpovedí
to bolo 94,4 % odpovedí. Najviac súhlasiacich, niekedy až 100 % zo skupiny, bolo od respondentov
inej národnosti (100,0 %), rozvedených (97,5 %), žien (96,6 %) kým mužov „len“ 92,1 %.
Podľa počtu súhlasných odpovedí by sa umiestnili položky týkajúce sa povinného zaradenia
násilníka do programov pre násilníkov a po nej evidencia násilníckej osoby , ktorá by bola pod
dohľadom (polície, obecného úradu,.. a pod). Práve tieto dva postupy alebo spôsoby sú u nás
nevyužívané, aj keď verejnosť by ich privítala. Výskumy zo zahraničia pomerne pozitívne hodnotia
a stále častejšie zavádzajú aj programy práce s násilníkom.
Podľa počtu súhlasných odpovedí by nasledovali dve položky, ktoré by pomohli oddeliť
násilníka od obete, aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že sú to nesúvisiace položky. Prvou je to, aby
v prípade odchodu obete - ženy a často s deťmi - bola možnosť finančnej pomoci. Inou možnosťou
bolo, aby obeť - prípadne s deťmi, ostala v byte a z bytu bol vykázaný násilník. Mnohé ženy vidia
prekážku v opustení spoločnej domácnosti, v ktorej žijú s násilníkom, ako súčasnú stratu finančného
zdroja.
S názorom, že trest za násilný čin spáchaný v domácností by mal byť vyšší oproti iným typom
násilia sa stotožnilo 81,2% respondentov /tiek (rozhodne súhlasiacich i skôr súhlasiacich).
Z predložených položiek získal najmenej zástancov postup nezasahovania („Do prípadu by sa
nemal nikto miešať, lebo sú to vnútorné záležitosti rodiny a má si to vyriešiť sama“), s ktorou
rozhodne súhlasilo 7,6 % a skôr súhlasilo 17,7 % odpovedajúcich, čo z relevantných odpovedí
predstavuje 27,5 % odpovedajúcich dokopy. Medzi tými, ktorí súhlasia s postupom nezasahovania
v prípade násilného správania partnera voči žene boli rozdiely podľa viacerých znakov. Tento názor
vyjadrilo viac mužov (32,4 %) ako žien (23,5 %), najviac ovdovelých (35,4 %), najmenej rozvedených
(16,9%). Kým zo žijúcich v 1 člennej domácnosti súhlasí s nezasahovaním 33,0 %, zo žijúcich v 5
a viacčlennej domácnosti iba 23,8 %, z osôb vo veku nad 60 rokov 32,5 % a z mladšej vekovej skupiny
do 24 rokov veku 24,7 %. Rozdiely sa ukázali aj podľa stupňa dosiahnutého vzdelania. Najviac súhlasili
osoby so stredným vzdelaním bez maturity (32,0 %) a stredným vzdelaním s maturitou (22,8 %).
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2.1.4 PRÍČINY ZOTRVÁVANIA ŽENY VO VZŤAHU S NÁSILNÍKOM

V diskusiách o násilí muža voči svojej partnerke sa často stretávame s otázkou, prečo žena v takom
vzťahu ostáva, prečo z neho neodíde. Odpoveď na podobnú otázku sme hľadali aj v tomto výskume.
Do otázky sme zakomponovali 8 možných dôvodov o ktorých sa domnievame, že sú to tie príčiny,
ktoré ženy umocňujú v zotrvávaní ostať v domácností s násilníkom. Okrem zadefinovaných dôvodov
mali respondenti/tky možnosť doplniť odpoveď o ďalší dôvod alebo tiež mali možnosť neodpovedať.
V odpovedi na otázku respondenti/tky mohli voľne vybrať dve možnosti, o ktorých si myslia, že sú
dôvodom na zotrvanie v takomto vzťahu.
V prvom výbere najvyšší podiel odpovedajúcich uviedol ako dôvod deti, snahu o udržanie
rodiny pokope (44,7 %), druhým najčastejšie vyberaným dôvodom bol strach zo straty finančných
zdrojov (19,7 %) a na treťom mieste sa umiestnila položka, hovoriaca o strachu z budúcnosti, ktorá
by mohla byť ešte horšia ako je súčasnosť (9,1 %). Ostatné možnosti v prvom výbere respondenti /tky
vyberali zriedkavejšie. V druhom výbere sa objavili tie isté položky, ale v zmenenom poradí.
Najčastejšie uvádzali ako dôvod

obavy zo straty

finančného zabezpečenia (29,9 %), po nej

nasledovala obava z budúcnosti, ktorá by mohla byť horšia ako súčasnosť (19,9 %) a na tretej priečke
sa umiestnili ako dôvod deti a snaha o udržanie rodiny (14 %). Ostatné položky boli uvádzané
s menšou frekvenciou. Je možné povedať, že najväčší podiel respondentov/tiek sa v prvom a druhom
výbere rozhodoval medzi rovnakými položkami, a z 3 najfrekventovanejších položiek ich vyberali buď
v prvom, alebo druhom výbere. Ostatné dôvody vyberali menej často.
Tab 49: Príčiny zotrvávania vo vzťahu s násilníkom (%)
1.ODPOVEĎ

2.ODPOVEĎ

Takéto správanie považujú za normálne

6,3

1,9

Kvôli deťom – chcú udržať rodinu pohromade

44,7

14,0

Napriek správaniu ho milujú

8,5

8,5

19,7

29,9

6,0

12,3

Boja sa, že bude ešte horšie

9,1

19,9

Obávajú sa, že ich okolie bude obviňovať zo zlyhania

1,8

6,7

Iný dôvod
Nevie

1,1

1,3

2,9

-

Boja sa, že nebudú mať (príp. s deťmi) z čoho žiť – prídu o finančné
zabezpečenie
Okolie (mama, priatelia, cirkev,...) ich presviedča, aby vydržali a udržali
rodinu pokope

Ďalej sa budeme venovať iba

dvom najfrekventovanejším položkám z prvého výberu.

Z relevantných odpovedí vybralo v prvom výbere 46,6 % respondentov/tiek ako dôvod zotrvania
v takomto vzťahu deti. Podľa pohlavia boli pomerne malé rozdiely medzi ženami (47,2 %) a mužmi
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(45,6 %). Najčastejšie tento dôvod uvádzali hlboko veriaci (52,6 %), ovdovelí (57,5 %), žijúci v malých
obciach do 2000 obyvateľov (59,0 %), žijúci sami v domácnosti (48,7 %), so základným vzdelaním
(49,0 %), zo žilinského kraja (53,2 %).
Druhým najčastejšie vyberaným dôvodom boli financie - obava zo straty

finančného

zabezpečenia a tento vybralo 23,7 % odpovedajúcich. Tento dôvod sa častejšie vyskytoval u takých,
ktorí žijú ako druh/družka (30,4 %), vo veku 45-59 rokov (25,2 %). Medzi mužmi a ženami neboli
v odpovedi takmer žiadne rozdiely, podobne aj ostatné znaky diferencovali odpovede veľmi málo.
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2.1.5 REAKCIE NA VYHROTENÉ PRÍPADY NÁSILIA MUŽA VOČI PARTNERKE

Pravdou je, že výskyt násilia páchaného mužmi na ich životných partnerkách je vo veľkom
rozsahu neodhalený, sú mnohé prípady o ktorých nevie ani najbližšia rodina, susedia. Ale vieme, že
sú aj prípady, o ktorých vie polícia, príbuzní či susedia a situáciu nechávajú z rôznych dôvodov bez
zásahu. Či reakcia na zastavenie násilia chýba preto, že o násilí nevedia, nechcú alebo nevedia ako
zasiahnuť ,je otázkou zisťovania. Pokúsili sme sa zistiť možné reakcie respondentov a respondentiek
v prípadoch, keby sa stretli s vyhroteným prípadom násilia nejakého muža ku svojej partnerke
vo svojom okolí (u príbuzných,

priateľov či známych, ...). Vybrali sme 10 možných postupov,

spôsobov reakcie, ktoré by odpovedajúci mohli použiť v prípade stretu s vyhroteným prípadom
násilia nejakého muža

ku svojej partnerke a z nich mohli vybrať dve, ktoré považujú za

najdôležitejšie. Okrem toho respondenti dostali možnosť doplniť odpovede o vlastný dôvod a tiež
možnosť na otázku neodpovedať.
Tab 50: Správanie pri stretnutí s vyhroteným prípadom násilia muža voči partnerke (%)
1. ODPOVEĎ

2. ODPOVEĎ

26,4

5,0

18,9

11,8

22,4

18,1

9,6

14,9

4,1

8,0

2,7

5,7

3,3

10,1

1,5

4,9

0,7

2,0

Niečo iné

0,4

0,6

Nič, je to problém toho páru a nikto by sa do nich nemal miešať

5,6

-

Nevie

4,5

Skúsil/-a by som násilníkovi v takom správaní zabrániť, dohovoriť mu
Pokúsil/-a by som sa porozprávať s tou ženou a spýtať sa jej, ako jej
môžem pomôcť
Zavolal/-a by som na políciu
Oslovila by som príbuzných alebo známych tohto páru, aby si s nimi
pohovorili
Pokúsil/-a by som sa porozprávať s tou ženou a poradil/-a jej, na koho sa
obrátiť
Zobral/-a by som tú ženu k sebe (aj príp. s deťmi), kým ho to neprejde
Zavolal/-a by som na sociálny odbor alebo starostovi, nech to riešia
Vyhľadal/-a by som čo najviac informácií o násilí na ženách a snažila sa ich
tej žene doručiť
Povedal/-a by som to kňazovi, nech im dohovorí

Ak zoberieme do úvahy možnosti, z ktorých respondenti/tky mohli vyberať, tak najčastejšie vyberali
4 možnosti. Jednu z týchto možností vybrali v prvom výbere alebo v druhom výbere. Najviac
z odpovedajúcich by volalo políciu (40,5 % spolu v prvom i druhom výbere), veľká skupina
respondentov/tiek by sa pokúsila násilníkovi v správaní zabrániť, dohovoriť mu (31,4 % spolu v prvom
i druhom výbere), ďalšia veľká skupina by sa porozprávala so ženou a snažila sa zistiť, ako jej môže
pomôcť (30,7 % spolu v prvom i druhom výbere) a štvrtá skupina respondentov/tiek by oslovila
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príbuzných alebo známych tohto páru, aby si s nimi pohovorili (24,5 % spolu v prvom i druhom
výbere). Ostatné položky boli vyberané s menšou frekvenciou. Snáď uvedieme skupinu tých, ktorí to
považujú za problém daného páru a volili by spôsob nevmiešavania sa do ich problémov (5,6 %)
K tomu potrebujeme za potrebné dodať, že tento spôsob správania respondenti/tky vyberali iba
v prvom výbere, v druhom sa nevyskytol ani v jednom prípade.
V ďalšej časti sa zameriame v krátkosti na diferencie v odpovediach podľa rôznych sociálnodemografických znakov v prvom výbere, kde najviac odpovedajúcich vybralo možnosť „ pokúsil by
som sa násilníkovi v takomto správaní zabrániť, dohovoriť mu,..) - z relevantných odpovedí to bolo
27,7 % odpovedajúcich. Túto možnosť vyberali oveľa častejšie muži (40,5 %) ako ženy (15,7 %)
a najčastejšie žijúci v Žilinskom kraji (36,5 %), so stredoškolským vzdelaním bez maturity (34,1 %), vo
veku 45-59 rokov (31,7 %), žijúci vo vzťahu ako druh a družka (32,0 %). Ostatné znaky odpovede
diferencovali oveľa menej.
Graf 80: Reakcia respondenta na násilie muža voči žene v okolí podľa pohlavia, vzdelania a veku (%)
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Graf 81: Reakcia respondenta na násilie muža voči žene podľa rodinného stavu, veľkosti
bydliska a národnosti (%)
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Druhý najčastejší spôsob správania pri strete s vyhroteným prípadom násilia nejakého muža
ku svojej partnerke sa v prvom výbere ocitol variant „zavolal by som políciu“ a z relevantných
odpovedí to bolo 23,1 %. Tento variant by volili častejšie ženy (27,7 %) ako muži (18,8 %). Najčastejšie
by to boli respondenti inej národnosti (28,1 %), žijúci v Trnavskom kraji (34,9 %), žijúci v 3 člennej
domácnosti (26,5 %). Ostatné znaky boli oveľa menej diferencujúce pri výbere tejto možnosti.
2.1.6 INFORMOVANOSŤ OKOLIA O POMOCI

PRI NÁSILNOM SPRÁVANÍ MUŽA VOČI

PARTNERKE
Za veľmi dôležitý prostriedok pri redukcii násilia muža voči svojej partnerke (ale i násilia
vôbec) považujú odborníci informovanosť okolia

o tom, na koho, na akú inštitúciu sa obrátiť

v takomto prípade.
Tab 51: Miera informovanosti okolia o pomoci týraným ženám (%)
Miera informovanosti okolia

Podiel odpovedí

Veľmi dobrá

1,0

Pomerne dobrá

19,7

Skôr nedostatočná

55,9

Úplne nedostatočná

14,3

Nevie posúdiť

9,0
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Z dát sa ukazuje, že informovanosť okolia označuje za dobrú (veľmi i pomerne dobrú
dokopy) jedna pätina respondentov/tiek a tí by podľa odpovedí vedeli čo robiť, na koho sa v prípade
potreby obrátiť. Avšak oproti 7/10 respondentov/tiek, ktorí si myslia, že okolie nie je dostatočne
informované a takmer 1/10 tých, ktorí nevedeli odpovedať na otázku, je to pomerne málo.
Z relevantných odpovedí je 22,6 % toho názoru, že okolie je informované (veľmi i pomerne dobré) o
tom, na koho sa obrátiť v prípade násilného správania muža voči svojej partnerke. Odpovede sa
rôznili podľa vybraných znakov. Muži a ženy sa v názore na dobrú informovanosť veľmi nelíšili (23,2 %
mužov oproti 22,3 % žien). Ovdovelí zastávajú tento názor častejšie (30,4 %) ako napr. žijúci vo
vzťahu ako druh a družka (15,0 %), žijúci v 1 člennej domácnosti (28,0 %) ako žijúci v domácnosti iba
s dieťaťom a s dieťaťom a rodičom (18,6 %), bývajúci v malých vidieckych obciach do 2000 obyvateľov
(26,6 %) ako bývajúci v Bratislave a Košiciach (16,8 %), majúci základné vzdelanie (25,2 %) ako majúci
vysokoškolské vzdelanie (19,6 %), hlboko veriaci (25,7 %) ako tí, ktorí nie sú nábožensky založení
(16,1 %).
Graf 82: Miera informovanosti okolia o pomoci týraným ženám podľa pohlavia, vzdelania a veku
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Graf 83: Miera informovanosti okolia o pomoci týraným ženám podľa rodinného stavu, bydliska
a národnosti (%)
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2.1.7 VLASTNÁ INFORMOVANOSŤ O POMOCI PRI NÁSILNOM SPRÁVANÍ MUŽA VOČI
PARTNERKE
Po zisťovaní názorov na mieru informovanosti okolia o tom, na koho sa obrátiť, čo robiť ak
sa nejaký muž násilne správa voči svojej partnerke, sme chceli získať rovnaký poznatok o vlastnej
informovanosti respondentov/tiek o tom, kde hľadať pomoc pre týranú ženu, ako sa správať
v situácií, ak dochádza k týraniu ženy jej partnerom.
Tab 52: Miera osobnej informovanosti o pomoci týraným ženám (%)
Miera informovanosti

Podiel odpovedí

Veľmi dobre

4,5

Pomerne dobre

36,1

Skôr nedostatočne

44,2

Úplne nedostatočne

10,9

Nevie posúdiť

4,3

Zo získaných odpovedí sa ukazuje, že mieru vlastnej informovanosti respondenti/tky hodnotia oveľa
lepšie ako mieru informovanosti svojho okolia. Ak neberieme do úvahy tých, ktorí nevedeli
odpovedať a budeme pracovať iba s relevantnými odpoveďami, tak za informovaných/né (veľmi
dobre a pomerne dobre) sa označilo 42,6 % odpovedajúcich a za nedostatočne informovaných/né
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(skôr a úplne nedostatočne) 57,6 % respondentov/tiek. Dobrú vlastnú informovanosť priznávali
častejšie reprezentanti/tky inej národnosti (54,5 %), žijúci v Trenčianskom kraji (51,3 %). Pomerne
malé rozdiely sme zaznamenali podľa pohlavia, kde z mužov priznalo dobrú informovanosť 43,4 %
oproti 41,6 % žien. Podľa náboženského presvedčenia sú ateisti častejšie presvedčení o svojej dobrej
informovanosti (56,5 %) ako hlboko veriaci (38,6 %), žijúci v 4 členných domácnostiach (47,4 %)
oproti žijúcim v 2 členných domácnostiach (38,0 %), ovdovelí (47,6 %) oproti slobodným (37,3 %),
respondenti so stredným vzdelaním s maturitou (49,7 %), ako tí so základným vzdelaním (31,2 %).
Graf 84: Osobná informovanosť o pomoci týraným ženám podľa pohlavia, vzdelania a veku (%)
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Graf 85: Osobná informovanosť o pomoci týraným ženám podľa rodinného stavu, bydliska a
národnosti (%)
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ZHRNUTIE ZISTENÍ
4/5 slovenskej populácie považuje problém bitia a týrania partnerky za veľmi a dosť závažný
problém. Menej senzitívne vnímajú problém partnerského násilia muži, ľudia so základným
vzdelaním, ľudia maďarskej národnosti, z obcí do 2 000 obyvateľov a vo veku 45 – 48 rokov.
63 % slovenskej populácie zastáva názor, že v prípade týrania a bitia ženy partnerom je
zásah zvonku nevyhnutný. Opačný názor, že násilie je

výlučne problém samotných

partnerov (22,4 % populácie) zastávajú viac muži ako ženy, ľudia so základným vzdelaním a
nad 60 rokov, inej národnosti ako slovenskej a maďarskej, z malých miest do 2 000
obyvateľov. 5, 9 % respondentov/tiek zastáva „iný názor“ – väčšinou ide o kombináciu
oboch riešení: po neúspešnom riešení medzi partnermi nasleduje zásah zvonku.
Osoby, ktoré sa zúčastnili v tomto výskume vo vysokej miere súhlasili so všetkými
predloženými postupmi, stratégiami, ktoré je možné využívať v prípade výskytu násilia na
ženách. Z vybraných postupov

najviac respondentov/tiek preferovalo (rozhodne a skôr

súhlasilo) použitie okamžitého a účinnejšieho policajného zásahu a urýchlené konanie
súdov. Nasledovali postupy spojené s formovaním vedomia už u malých detí o škodlivosti
ubližovania niekomu aj v domácnosti, potreba zriaďovania telefónnych liniek a dostupnosť
azylových domov kam by ženy (poprípade s deťmi mohli odísť). Vysokú mieru súhlasu
získala aj tvorba podmienok a výchovných programov kam by boli zaradení násilníci
a evidencia násilníkov vo vybraných inštitúciách (polícia, obecný úrad,..)
Samostatnou kapitolou v prípadoch násilia muža voči svojej partnerke je otázka, ktorú si
kladú mnohí a tou je: „Prečo ženy ostávajú naďalej vo vzťahu s násilníkom“? Na základe
získaných odpovedí je možné povedať, že za týmto rozhodnutím stojí najčastejšie snaha
žien o udržanie rodiny kvôli deťom

(58,7 %), nasledujú obavy zo straty finančného

zabezpečenia, že nebudú mať (poprípade s deťmi) z čoho žiť (49,6%) a obavy, že by to mohlo
byť ešte horšie ako je (29,0 %).
V prípade stretu s vyhroteným prípadom násilia muža k svojej partnerke prevažná väčšina
respondentov/tiek by zavolala políciu (40,5 %, ), skúsila by násilníkovi v takom správaní
zabrániť, dohovoriť mu (31,4 %), porozprávala by sa so ženou a snažila sa zistiť, ako jej môže
pomôcť (30,7 %)
Prevažná väčšina odpovedajúcich zastáva názor, že na zastavenie násilia na žene zo strany jej
partnera je vhodné použiť zásah zvonku, pritom až 70 % populácie si myslí, že okolie je
nedostatočne informované o tom, na koho sa obrátiť v prípade násilia

muža k svojej

partnerke. O vlastnej miere informovanosti je presvedčených 40 % respondentov (spolu
veľmi a pomerne dobre), zvyšok priznáva pomerne a úplnú neinformovanosť.
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2.2 POCIT OHROZENIA A SKÚSENOSTI S NÁSILÍM POPULÁCIE SR

2.2.1 POCIT OHROZENIA V KAŽDODENNÝCH SITUÁCIÁCH

Ľudia majú obavy z rôznych vecí a situácií. Niekedy sú ich obavy vcelku oprávnené, hlavne ak
majú skúsenosť s nejakou nepriaznivou situáciou, zážitkom zo skoršieho obdobia. V tomto výskume
sme vytypovali 8 situácií, o ktorých sme predpokladali, že niektorí jednotlivci môžu pociťovať obavy
ak sa v nich ocitnú. Tieto situácie sa týkajú rôznych časových úsekov dňa, rôznych miest, kde sa
môžu ľudia v priebehu dňa nachádzať. Respondenti/tky mali pri všetkých 8 situáciách vyjadriť, do
akej miery pociťujú obavy, ak sa v takejto situácií ocitnú. Na meranie miery obáv sme použili 3
bodovú škálu s hodnotami: veľké obavy, mierne obavy a žiadne obavy. Tí z odpovedajúcich, ktorí
nadefinované situácie nezažívajú, na otázku neodpovedali (možnosť netýka sa), alebo využili možnosť
„ neviem“.
Tab 53: Miera pociťovaných obáv u respondentov vo vybraných každodenných situáciách (%)

Keď sa sám/sama po zotmení prechádzate
v okolí bydliska
Keď idete sám/sama pre zaparkované auto (na
verejnom priestranstve, vo verejnej garáži)
Keď čakáte sám/sama po zotmení na dopravný
spoj
Keď idete doobeda na nákup a dom (okolie) je
prázdne (ľudia sú v práci)
Keď sa sám/sama vraciate v noci domov
Keď niekto zazvoní pri dverách bytu/domu
a nikoho nečakáte
Keď máte v priebehu dňa prejsť cez park
v blízkosti bydliska
Keď ste v noci sám/sama doma
Je nejaká iná situácia, pri ktorej pociťujete obavy

Veľké
obavy

Mierne
obavy

Žiadne
obavy

Netýka sa,
nerobí to

Nevie

8,2

35,3

50,1

5,8

0,6

2,6

18,6

33,4

43,5

1,9

9,7

35,2

39,0

15,4

0,7

2,0

11,4

81,2

4,7

0,7

17,4

32,7

35,1

14,0

0,9

4,4

30,2

62,9

1,8

0,7

2,7

15,1

68,1

13,4

0,7

5,1
4,5

26,2
7,0

61,0
0,0

7,1
0,0

0,7
88,5

Ako dáta v tabuľke č. 53 ukazujú, niektoré situácie sa mnohých respondentov/tiek netýkajú a teda
na otázku neodpovedali, poprípade nevedeli odpovedať. Typickou položkou, ktorá sa mnohých
netýkala, je ísť po zaparkované auto na verejnom mieste. Preto sme v ďalšej časti brali do úvahy iba
relevantné odpovede a položky sme zoradili podľa podielu odpovedajúcich, ktorí pociťujú veľké
obavy, ak sa dostanú do danej situácie. Poradie odpovedí tých, ktorí pociťujú veľké obavy je trochu
iné ako pri odpovediach znázornených v tabuľke č. 53:
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1. keď sa sám vracia v noci domov (20,4 %)
2. keď čaká sám/sama po zotmení na dopravný spoj (11,5%)
3. keď sa sám po zotmení prechádza v okolí bydliska (8,8 %)
4. keď je v noci sám/sama doma (5,5 %)
5. keď ide sám/sama po zaparkované auto (na verejnom priestranstve, vo verejnej garáži) (4,8
%)
6. keď niekto zazvoní pri dverách bytu/domu a nikoho nečaká (4,5 %)
7. keď má v priebehu dňa prejsť cez park v blízkosti bydliska (3,2 %)
8. keď ide doobeda na nákup a dom je prázdny, ľudia sú v práci (2,1 %).
Ukazuje, že najväčší podiel respondentov/tiek má veľké obavy zo situácií, v ktorých by sa mohli
ocitnúť v neskorých večerných a nočných hodinách a v okolí by okrem nich samých nebol nikto iný.
K takýmto situáciám patrí neskorý návrat domov a čakanie na nočný dopravný spoj. Menšie obavy
vyvolávajú situácie, do ktorých sa respondenti/tky môžu dostať skôr v priebehu skoršej časti dňa, v
blízkom okolí, teda v známom okolí.
Odpovede na jednotlivé otázky sa odlišovali hlavne podľa pohlavia. Môžeme povedať, že ženy vo
všeobecnosti pociťujú častejšie veľké obavy ako muži. Zvlášť sa rozdiely v odpovediach ukazovali pri
položkách, ktoré sa spájajú s výskytom alebo nejakou aktivitou večer, po zotmení a ak sa v nej ocitajú
samé. Pre ženy je takouto situáciou to, keď sa vracajú samé v noci domov, či samé čakajú po
zotmení na dopravný spoj ,alebo sa prechádzajú v okolí bydliska po zotmení.
Menej diferencujúcim znakom pri odpovediach na tieto otázky bolo dosiahnuté vzdelanie. Avšak
ľudia so základnou školou

pociťovali častejšie veľké obavy ako ľudia s ostatnými stupňami

dosiahnutého vzdelania, napr. v situácii, keď sa sami vracajú v noci domov, alebo čakajú po zotmení
sami na dopravný spoj, alebo sa prechádzajú po zotmení v okolí bydliska. Snáď je to tým, že
vykonávajú častejšie prácu v neskorých večerných hodinách a majú viac šancí sa do podobných
situácií dostať.
Taktiež je možné povedať, že starší respondenti vo veku nad 60 rokov pociťujú v zisťovaných
situáciách veľké obavy častejšie ako mladší respondenti. Jedinou situáciou, kde bol podiel starších
respondentov/tiek pociťujúcich veľké obavy oproti mladším je situácia, ktorá zisťovala mieru obáv ak
bolo potrebné ísť pre zaparkované auto na verejnom priestore. Dôvodom je to, že sa menej často
dostávajú do takých situácií ,lebo nevlastnia auto.
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Graf 86: Miera obáv, keď sa sám v noci vracia domov podľa pohlavia, vzdelania a veku (%)
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Graf 87: Miera obáv, keď čaká sám/sama po zotmení na dopravný spoj podľa pohlavia, vzdelania
a veku (%)
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Graf 88: Miera obáv pri prechádzke v okolí bydliska po zotmení podľa pohlavia, vzdelania a veku (%)
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Graf 89: Miera obáv, keď ste v noci sám/sama doma podľa pohlavia, vzdelania a veku (%)
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2.2.2 SPÔSOBY SPRÁVANIA V KAŽDODENNÝCH SITUÁCIÁCH

V druhej otázke sme nadviazali na každodenné situácie, v ktorých sa respondenti/tky môžu
ocitnúť. Zaujímali sme sa o možné spôsoby správania v týchto situáciách. Dokopy sme vybrali 5
situácií a odpovedajúcih/ce dostali možnosť voľne doplniť ďalšiu situáciu, alebo možnosť „nevie“.
Z odpovedí sa ukázalo, že v ich správaní sa neprejavuje hysterické správanie, ale viacerí sú v týchto
situáciách veľmi opatrní a radšej sa týmto situáciám vyhnú, poprípade urobia opatrenia, aby sa vyhli
možnej nepríjemnosti, ktorá by v podobnej situácii mohla nastať.
Z relevantných odpovedí (očistené od „netýka sa“ a „nevie“) bolo zistené, že vo vybraných
situáciách sa najväčší podiel odpovedajúcich vždy a často správa nasledovne: kým vojdú večer do
vchodu, poobzerajú sa (32 %); v prípade stretnutia s tínedžermi prejdú na druhú stranu ulice (22,7
%); ak sa sami vracajú k autu, skontrolujú zadné sedadlá (17,2 %).
Tab 54: Spôsob správania sa vo vybraných situáciách (%).

Kým vojdete sám/sama večer do vchodu,
poobzeráte sa, či niekto za Vami nejde
Ak máte sám/ sama stretnúť väčšiu skupinku
chlapcov-tínedžerov, prejdete na druhú stranu ulice
Keď sám/sama šoférujete auto, zaistíte si zvnútra
dvere
Ak máte sám/sama nastúpiť do výťahu s cudzou
osobou, počkáte na ďalší výťah
Ak sa sám/sama vraciate k svojmu zaparkovanému
autu, skontrolujete zadné sedadlá
Dostávate sa aj do nejakej inej, podobnej situácie?

Vždy

Často

Občas

Nikdy

Netýka sa

Nevie

11,4

16,9

36,5

23,4

11,3

0,4

6,6

15,3

35,6

39,0

2,8

0,8

3,8

3,9

14,8

33,0

42,3

2,1

3,1

5,0

21,7

42,8

26,7

0,7

3,3

6,2

17,2

28,5

43,2

1,7

0,9

1,3

1,7

0,0

0,0

96,1

Pri zisťovaní spôsobu správania vo vybraných každodenných situáciách sa ukázali rozdiely podľa
rôznych sociálno-demografických znakov. Niektoré znaky diferencovali odpovede viac, iné menej
a niektoré takmer vôbec nie. Oveľa opatrnejšie sa správajú a poobzerajú sa (vždy a často) či za nimi
niekto nejde keď sami vchádzajú večer do domu ženy ako muži, respondenti/tky so základným
vzdelaním a maturitou, osoby vo veku do 24 rokov a osoby nad 60 rokov. Vždy opatrné správanie
uvádzali častejšie občania inej národnosti, žijúci v Bratislavskom kraji, žijúci v jednočlenných
domácnostiach.
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Graf 90: Ak večer sám/sama vchádza do domu poobzerá sa či niekto za ním nejde podľa

pohlavia, veku, vzdelania (%)
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Opatrné správanie priznala viac ako 1/5 respondentov/tiek v situácií, keď má stretnúť väčšiu
skupinku tínedžerov a aby sa stretnutiu vyhli, uprednostnia vždy (6,8 %) a často (15,8 %) prechod na
druhú stranu ulice. A opäť sú to častejšie ženy, ktoré vždy reagujú tak, že sa radšej vyhnú takejto
skupine, ľudia so základným vzdelaním a starší ľudia vo veku nad 60 rokov. Aj osoby inej národnosti
priznávajú častejšie vyhnutie sa takejto skupine, osoby bez deti vo veku do 18 rokov, z malých obcí
s počtom obyvateľov do 2 000 obyvateľov.
Graf 91: Prechod na druhú stranu v prípade stretu so skupinou tínedžerov podľa pohlavia, veku,
vzdelania (%)
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Jedna z rád, ktoré sa uvádzajú na ochranu pred násilím (dávaná hlavne ženám, ale i mužom)
hovorí, aby si skontrolovali zadné sedadlá, keď sa vracajú k zaparkovanému autu. Z tých, ktorí sa
podľa odpovedí na položenú otázku do takejto situácie dostávajú, to vždy urobí 5,9 % a ďalších 11,4
% to urobí často. Opatrnosť v správaní v takejto situácií priznali častejšie ženy ako muži, ľudia vo veku
(25-59 rokov) ako mladší a starší a častejšie skontrolujú sedadlá aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním
a stredoškolským vzdelaním s maturitou, žijúci v domácnostiach sami s dieťaťom alebo sami
s dieťaťom a rodičom, vo veľkých mestách ako sú Bratislava a Košice, s dvomi a viac deťmi vo veku do
18 rokov.
Prevažná polovica odpovedajúcich si podľa ich odpovede (59,4 %) nikdy nezamyká dvere
zvnútra ak sami šoférujú a viac ako ¼ to robí občas (26,7 %). Z ostatných túto operáciu vždy urobí 6,9
% respondentov a rovnaký podiel to urobí často. Ženy majú takéto reakcie častejšie ako muži, staršie
osoby vo veku nad 60 rokov a mladší vo veku do 24 rokov, ľudia so strednou školou s maturitou ako
ľudia s inými stupňami dosiahnutého vzdelania. Vždy sa zamknú v aute častejšie osoby maďarskej
národnosti, žijúci v domácnosti sami s dieťaťom poprípade s dieťaťom a rodičom.
Medzi respondentmi /tkami bola aj skupina, ktorá ak má nastúpiť do výťahu s cudzou
osobou, radšej počká na ďalší výťah. Vždy to urobí 4,1 %, často 6,9 %, občas 30,0 % a nikdy 59,0 %.
Opatrnejšie sa správajú ženy ako muži, ľudia vo veku nad 60 rokov a s maturitou, maďarskej
národnosti.

2.2.3 SKÚSENOSTI A POZNATKY O VÝSKYTE VYBRANÝCH DRUHOV NÁSILIA

Zaujímali sme sa o vybrané typy násilného správania, s ktorými majú respondenti/tky osobnú
skúsenosť a o výskyte ktorých majú poznatky. Okrem toho sme sa v intenciách cieľa tohto výskumu
zaujímali o pohlavie obete.
V prvom rade sa zameriame na typy násilia, s ktorými mali respondenti/tky osobnú skúsenosť
v posledných 5 rokoch. Podľa získaných údajov odpovedajúci najčastejšie priznali okradnutie, po
ňom nasledovalo vyhrážanie, fyzické napadnutie, psychické týranie, šikanovanie, sexuálne
obťažovanie a fyzické týranie.
Nie všetky násilné činy majú rovnakú mieru výskytu. Niektoré sa vyskytujú častejšie ako iné. Taktiež
nie o všetkých násilných činoch má verejnosť (ale i iné inštitúcie) rovnakú mieru poznatkov, niektoré
sú viac iné menej ukrývané pred verejnosťou a obete samé nechcú o nich informovať.
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Tab 55: Skúsenosti a poznatky o výskyte vybraných druhov násilného správania (%)
Boli ste Vy či niekto z Vášho
okolia za posledných 5
rokov:
okradnutý/-á?
objektom vyhrážania?
šikanovaný/-á ?
fyzicky napadnutý/-á
sexuálne obťažovaný/-á?
psychicky týraný/-á ?
fyzicky týraný/-á ?

Ja,
osobne

Žena/dievča
z môjho okolia

Muž/chlapec
z môjho okolia

23,9
9,9
2,7
7,0
2,5
6,0
1,8

22,1
9,9
6,6
10,1
7,9
16,0
10,0

14,2
11,2
10,5
17,4
0,6
4,1
4,3

Nikto
v mojom
okolí
43,7
62,4
70,3
61,8
74,9
64,7
71,5

Nevie,
nechce
povedať
6,6
9,8
11,3
7,1
14,8
12,2
13,9

Najčastejším typom násilia, s ktorým sa respondenti/tky priamo alebo nepriamo stretli za posledných
5 rokov, bolo okradnutie. S týmto javom má osobnú skúsenosť alebo poznatok, že sa to stalo žene
alebo mužovi z okolia respondenta/tiek až 60,7 %. Okradnutými boli častejšie ženy ako muži z okolia
respondentov ,ale aj veľa samotných respondentov má osobnú skúsenosť s okradnutím.
Druhým najrozšírenejším násilným činom o ktorom sme zisťovali informácie bolo fyzické napadnutie
(osobnú skúsenosť 7,0 %) a ďalších 27,5 % povedalo, že sa to stalo niekomu známemu z ich okolia.
V tomto prípade boli obeťami častejšie muži ako ženy.
Tretím najrozšírenejším násilným činom vyhrážanie sa. Priamu skúsenosť s vyhrážaním má 9,9 %
respondentov/tiek a o ďalších 21,1 % prípadov, sme získali sprostredkovanú odpoveď. Pri tomto
násilnom čine ako obete mierne prevažovali muži oproti ženám.
Podľa frekvencie odpovedí sa na štvrtú pozíciu dostalo psychické týranie (26,1 %). Osobnú skúsenosť
s týmto druhom násilia má 6,0 % respondentov a o ostatní majú sprostredkovanú informáciu.
Takmer pätina respondentov/tiek priznáva, že boli sami (2,7 %) alebo vedia o iných, že sa stali
obeťami šikanovania (17,1 %). Aj pri tomto násilnom čine je jeho výskyt častejší u mužov, ktorí sa
častejšie stávajú obeťami šikanovania ako ženy.
Takmer každý šiesty respondent priznal, že bol sám obeťou, alebo vie o inom, kto sa stal obeťou
fyzického týrania. Obeťami tohto násilného činu sú oveľa častejšie ženy ako muži.
Z vybraných násilných činov, o ktorých sme zbierali informácie, má asi desatina respondentov/tiek
skúsenosť či informáciu o sexuálnom obťažovaní. Tento násilný čin je viac orientovaný na ženy,
ktoré sú oveľa častejšie obeťami ako muži.
Bližšie sa zastavíme pri okradnutí a vyhrážaní, ktorých obeťami sa stalo viac ako 10 %
respondentov/tiek.

Z relevantných

odpovedí

sa

objektom

respondentov/tiek. Najčastejšie získali osobnú skúsenosť

okradnutia

stalo

23,9

%

rozvedené osoby (38,1 %), žijúce

v Bratislave a Košiciach (30,4 %), žijúci v domácnostiach s dieťaťom a dieťaťom a rodičom (20,2 %),
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maďarskej národnosti (29,5 %), ktorí majú 2 a viac deti vo veku do 18 rokov (28,0 %), s čistým
mesačným príjmom domácnosti presahujúcom 25 000SK (26,0 %), mierna prevaha žien oproti
mužom.
Objektom vyhrážania sa za posledných 5 rokov stalo 9,9 % respondentov/tiek. Najčastejšie to boli
osoby rozvedené (21,4 %), inej národnosti (20,0 %), s čistým mesačným príjmom domácnosti od 8
do 10 tisíc korún (14,0 %). Neboli veľké rozdiely v odpovediach na túto otázku podľa pohlavia: muži
sa stali objektmi vyhrážania v 9,7 % a ženy v 9,9 % prípadov. Častejšie to boli osoby vo veku 45-59
rokov (10,9 %) ako napr. osoby nad 60 rokov (7,0 %), osoby žijúce v sídlach nad 20 tisíc obyvateľov
oproti osobám žijúcim v menších sídlach.

2.2.4 NÁZORY NA DYNAMIKU VÝSKYTU NÁSILNÝCH PRÍPADOV

Poslednou zo zisťovaných otázok o násilí bola otázka o trende vývoja násilných činov vo
všeobecnosti, nielen násilných činov mužov voči svojím partnerkám. Obdobie, na ktoré sme sa pýtali,
bolo limitované 5 poslednými rokmi pred realizáciou výskumu. Ak nebudeme brať do úvahy približne
9 % respondentov/tiek, ktorí nevedeli na otázku odpovedať, tak získané informácie signalizujú trend
rastu výskytu násilia. Podľa takmer 60 % respondentov trend vývoja násilných činov bol rastúci
(mierne i prudko dokopy), 27 % si myslí, že ostal rovnaký a len približne 5 % je presvedčených, že sa
znižoval (prudko i mierne dokopy).
Tab 56: Názory populácie na dynamiku výskytu násilných prípadov v posledných 5 rokoch (%)
Názor populácie SR na výskyt násilných prípadov

Podiel odpovedí

Prudko sa znížil

1,0

Mierne sa znížil

4,2

Zostal približne rovnaký

27,0

Mierne sa zvýšil

35,6

Prudko sa zvýšil

23,3

Nevie posúdiť

8,9

Názor, že vývoj násilných činov mal na Slovensku klesajúcu tendenciu v posledných 5 rokoch má 5,5%
respondentov/tiek (z relevantných odpovedí). Odpovede sa len málo diferencovali podľa vybraných
znakov, no boli predsa len častejšie od mužov ako od žien, osôb so strednou školou bez maturity,
žijúcich v Bratislave a Košiciach, slovenskej a inej národnosti, bývajúcich v dome činžiakového
charakteru, ženatí a vydaté.

166

Z relevantných odpovedí bolo až 67,2 % takých, ktoré zastávajú názor, že vývoj násilných
činov v posledných 5 rokoch mal rastúci trend. Častejšie takúto odpoveď dávali ovdovelí (72,6 %) ako
žijúci v partnerstve, napr. ako druh a družka (50,0 %), žijúci v 1 člennej domácnosti (70,0 %) ako žijúci
v 3 člennej domácnosti (59,5 %), trochu častejšie ženy (67,0 %) ako muži (62,0 %), maďarskej
národnosti, s vysokoškolským vzdelaním (69,7 %), kým so základným vzdelaním len (59,7 %).
Graf 92: Názory na výskyt násilných prípadov za posledných 5 rokov podľa pohlavia, vzdelania a veku
(%)
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Graf 93: Názory na výskyt násilných prípadov podľa rodinného stavu, veľkosti bydliska a národnosti
(%)
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ZHRNUTIE ZISTENÍ

Ľudia sa cítia najviac ohrození v situáciách po zotmení a v noci (návrat v noci domov,
čakanie na spoj v noci, prechádzka po zotmení). Výrazne častejšie pociťujú veľké obavy ženy
v porovnaní s mužmi.
V rôznych situáciách, v ktorých sa môžu

ľudia ocitnúť, sa správajú s rôznou mierou

opatrnosti. Najväčšiu mieru opatrnosti, t. j. že sa takto správajú v danej situácií vždy a často,
sme zistili v prípade, ak sami večer vchádzajú do vchodu , tak sa pozerajú či nie sú sledovaní
(28,3 %). Druhou obavy vzbudzujúcou situáciou je prechod na druhú stranu pri stretnutí
s tínedžermi (vždy a často prejde na druhú stranu ulice približne 1/5 respondentov).
K opatrnosti

v správaní môžu viesť viaceré okolnosti - počnúc prirodzenou ľudskou

vlastnosťou chrániť sa pred predpokladaným nebezpečenstvom, cez získané poznatky
o možných dôsledkoch násilného činu až po realitu a osobnú skúsenosť, ktorú už respondenti
získali. Najčastejšie išlo o priamu a nepriamu skúsenosť s

okradnutím, vyhrážaním

a fyzickým napadnutím. Osobnú skúsenosť s okradnutím získalo 24 % a sprostredkovane
viac ako 36 %. Objektom vyhrážania sa osobne stalo 10 % ľudí, sprostredkovane viac ako 21
%. Fyzické napadnutie zažilo 7 % populácie a sprostredkovane viac ako 17 % . Pri niektorých
typoch násilia

sa

objektmi častejšie stávajú

ženy (psychické týranie, fyzické týranie,

sexuálne obťažovanie), pri iných typoch násilia sa častejšie objektmi stávajú muži ( fyzické
napadnutie, šikanovanie, vyhrážanie).
Na základe osobných skúsenosti i poznatkov z rôznych zdrojov prevažná polovica
respondentov/tiek (58,9 %) zastáva názor o rastúcom trende násilných prípadov na
Slovensku za posledných 5 rokov.
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2.3 POROVNANIE POSTOJOV POPULÁCIE V ROKU 2002 A 2008

V nasledujúcej časti

porovnáme poznatky získané z výskumu z roku 2008 s poznatkami

z výskumu z roku 2002. Porovnáme odpovede na otázky, ktoré mali rovnaké znenie v obidvoch
realizovaných výskumoch.

2.3.1 DYNAMIKA POCITU OHROZENIA A OSOBNEJ SKÚSENOSTI S PRÍPADMI NÁSILIA

Prvá vec, ktorú sme v obidvoch výskumoch zisťovali, bola miera obáv vo vybraných
každodenných situáciách, do ktorých sa môžu respondenti/tky v priebehu dňa dostať. Vybrali sme
dokopy 8 takýchto situácií, ktoré bolo možno porovnať. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že klesol
podiel takých, ktorí pociťujú veľké obavy vo vybraných situáciách: keď sa po zotmení prechádza
v okolí bydliska, keď sám čaká po zotmení na dopravný spoj, keď sa sám vracia v noci domov i keď je
v noci sám doma. Pri týchto položkách zároveň vzrástol podiel takých, ktorí nepociťujú nijaké obavy
v podobných situáciách. Môžeme povedať, že situácie, ktoré spôsobovali v roku 2002 respondentom
/tkám väčšie obavy, sa v roku 2008 ukázali ako situácie vzbudzujúce menej obáv.
V iných sledovaných situáciách sa podiel osôb s veľkými obavami takmer nezmenil. Išlo
o nasledujúce situácie: keď má prejsť cez deň cez park; keď má ísť cez deň na nákup a dom je
prázdny, alebo má ísť po auto, ktoré je zaparkované na verejnom mieste. Pri všetkých týchto
situáciách veľmi mierne sa zvýšil podiel tých, ktorí pociťujú mierne obavy, ak sa majú do takejto
situácie dostať. Miera obáv pri ceste za nákupom počas dňa zostala takmer nezmenená.

169

Graf 94: Každodenné situácie, pri ktorých respondent/tka pociťuje určité obavy (porovnanie 2002
a 2008, %)
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Logicky na predchádzajúcu otázku nadviazala ďalšia otázka, ktorou sme sa pokúsili zistiť, ako
respondenti/tky reagujú, ak sa dostanú alebo môžu dostať do obavy vzbudzujúcej situácie. Aj
v tomto prípade sme vybrali 5 možných situácií, v ktorých by opytovaní za určitých podmienok
reagovali takým spôsobom, aký uvádza otázka. Získané dáta ukázali, v roku 2008 bolo oproti roku
2002 menej takých, ktorí ak vchádzajú večer z domu, sa vždy poobzerajú, ak stretnú skupinu
tínedžerov, prejdú vždy na druhú stranu ulice. V ostatných troch situáciách sa podiel vždy takto
reagujúcich takmer nezmenil, ale klesol podiel takých, ktorých sa takéto situácie netýkali.
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Graf 95: Možná reakcia ak sa respondent/ka ocitne v danej situácii (rok 2002 a 2008, %)
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Ďalšou otázkou, ktorú sme mohli porovnať, bolo zisťovanie výskytu vybraných typov násilných činov.
Treba uviesť, že v tomto prípade sa odpovede nedajú porovnať v celom rozsahu. Jednak preto, že
otázka, ktorú sme položili v roku 2008, bola limitovanejšia tak v typoch násilia na ktoré sme sa pýtali ,
ako aj menej podrobná z hľadiska príbuzenských vzťahov k respondentovi. Priamo porovnateľné sú
odpovede týkajúce sa iba osobnej skúsenosti respondenta s vybranými typmi násilia. Ako je z grafu č.
96 vidieť, pri všetkých vybraných typoch násilných činov sa v roku 2008 oproti roku 2002 znížil podiel
respondentov, ktorí mali osobnú skúsenosť s daným typom násilia. Výnimku tvoria osobné skúsenosti
so sexuálnym obťažovaním, ktorých výskyt sa v roku 2008 mierne zvýšil.
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Graf 96: Osobné skúsenosti respondentov/tiek s jednotlivými typmi násilia v r 2002 a 2008 (%)
2008

2002

1,8
3,2

bol/a fyzický týraný/á

6
6,6

bol/a psychický týraný/á
2,5
1,3

bol/a sexuálne obťažovaný/á

7

bol/a fyzický napadnutý/á

10,1
2,7

bol/a objektom šikanovania

8,9
9,9
10

bol/a objektom vyhrážania

23,9

bol/a okradnutý/á

29,8
0

5

10

15

20

25

30

35

2.3.2 DYNAMIKA NÁZOROV NA NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH PARTNEROM

Podobne ako v roku 2002, aj v aktuálnom výskume sme sa zamerali na postoje verejnosti
voči násiliu páchanému na ženách. Zisťovali sme mieru závažnosti činov, ktorú pripisujú respondenti
/tky na základe svojich skúsenosti a poznatkov týraniu a bitiu žien vlastným partnerom. Porovnanie
údajov ukazuje na fakt, že v roku 2008 klesol podiel takých, ktorí označili tento problém za veľmi
závažný, mierne sa zvýšil podiel takých, ktorí ho považujú za dosť závažný. V roku 2008 sa však zvýšil
podiel tých, ktorí nevedeli daný jav posúdiť a mierne sa zvýšil podiel takých, ktorí ho považujú za
nezávažný (málo a vôbec nie závažný dokopy). Vysvetliť zmeny v odpovediach je pomerne ťažké. Dali
by sa to vysvetliť tým, že vo výskumnej vzorke v roku 2008 sa zvýšil podiel starších osôb, ktorí sa na
danú problematiku dívajú menej kriticky. Z iného pohľadu však narástol podiel respondentov so
stredným vzdelaním s maturitou i vysokoškolským vzdelaním, ktorí majú kritickejší postoj. Do úvahy
možno brať

zhoršenú ekonomickú situáciu v niektorých vzťahoch a domácnostiach, či nárast

nezosobášeného spolužitia. Je skutočne nevysvetliteľné, aby takýto závažný problém v spoločnosti
i rodine aj po medializácii viacerých prípadov a kampaní mal takéto dôsledky na postoje spoločnosti.
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Graf 97: Hodnotenie miery závažnosti týrania a bitia žien vlastným partnerom v roku 2002 a 2008 (%)
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Z vyššie povedaného vieme, že násilie je pomerne vysoko odsudzovaným javom
v spoločnosti, nech sa už pácha na komkoľvek. V obidvoch výskumoch sme zisťovali, čo si myslia
osoby, ktoré odpovedali na otázky v tomto výskume, o potrebe zásahu zvonku ak muž týra, bije svoju
partnerku. Aj v tomto prípade bola otázka v roku 2008 mierne odlišná od tej, ktorú sme použili v roku
2002. Otázka v roku 2008 mala pozmenené znenie v tom, že bola rozšírená o ďalší variant, ktorý
umožnil respondentom doplniť vybrané varianty o ďalší - voľný, podľa svojho uváženia. Tiež sme sa
pýtali priamo na situáciu ak partner týra či bije ženu, kým v roku 2002 sme sa pýtali všeobecnejšie (či
je potrebné zasahovať zvonku ak niekto v domácnosti bije iného) a okrem iného sme sa pýtali aj na
situáciu, ak niekto v domácnosti bije ženu (nešpecifikovali sme partnersky vzťah bližšie).
V roku 2008 bol 5,9 podiel respondentov/tiek, ktorí mali iný názor na riešenie situácie
a zároveň bol oproti roku 2002 vyšší podiel takých, ktorí sa nevedeli k tomu vyjadriť. V porovnaní
s rokom 2002 sa v roku 2008 zvýšil podiel tých, ktorí povedali, že je to výlučne problém partnerov
a klesol podiel takých, ktorí si myslia že je nevyhnutný zásah zvonku.
Graf 98: Potreba zásahu z vonkajšieho prostredia ak partner týra či bije partnerku (2008 a 2002, v % )
je nevyhnutný zásah zvonku
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Poznámka: v roku 2002 kategória „Iný názor“ nebola zisťovaná

Nakoniec porovnáme názory okolia a spoločnosti na postupy, ktoré je možné použiť na redukciu
násilia na ženách. Aj pri tejto otázke sme v roku 2008 zaradili o 2 varianty viac ako v roku 2002. Kým
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vo výskume v roku 2002 sme sa pýtali všeobecne na domáce násilie, v roku 2008 sme otázku
vzťahovali na násilie ku ženám. V podstate je zrejmé, že neporovnávame rovnaké otázky, ale v tomto
prípade ide skôr o zistenie názorov na zásah voči násiliu konanému v domácnosti, ktorého
v prevažnej miere sú tak či tak ženy. V tomto prípade však porovnáme iba 10 variantov, na ktoré sme
sa pýtali v obidvoch zisťovaniach.
Graf 99: Postupy okolia a spôsoby reakcie v prípade násilia na ženách (2008) a v prípade domáceho
násilia (2002) (v %)
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Ako je z grafu 99 vidieť, so všetkými vybranými postupmi okolia a spoločnosti prevažná väčšina
respondentov súhlasila. Mierny nárast rozhodne súhlasiacich sme zaznamenali vo výške trestu,
dostatku azylových domov a zariadení, ale aj tých, ktorí si myslia, že do prípadu by sa nemal nikto
iný starať. Pri všetkých ostatných postupoch podiel rozhodne súhlasiacich respondentov v roku 2008
oproti roku 2002 bol nižší.

ZRHUTIE ZISTENÍ

Miera obáv (pociťuje veľké obavy) respondentov/tiek vo vybraných situáciách bola v roku
2008 nižšia v porovnaní s rokom 2002. Išlo o situácie, v ktorých sa opytované osoby ocitajú
po zotmení ak sa vracajú v noci sami domov, prechádzajú sa po zotmení v okolí bydliska,
čakajú večer sami na dopravný spoj. Pri niektorých iných situáciách sa stav nezmenil ako
napr.

ísť

na nákup ak je dom prázdny,

ísť sám po auto zaparkované na verejnom

priestranstve
V roku 2008 bol

menší podiel takých, ktorí vždy reagujú vybraným spôsobom

vybraných situáciách, napr. že sa poobzerajú

ak večer vstupujú do domu,

vo

alebo že

prechádzajú na druhú stranu ulice pri možnom strete s väčšou skupinkou tínedžerov. Pri
ostatných zisťovaných situáciách sa správanie respondentov/tiek zmenilo minimálne
V roku 2008 bol menší podiel respondentov/tiek, ktorí získali osobnú skúsenosť
s okradnutím, boli objektom šikanovania, fyzického napadnutia, fyzického týrania. Takmer
rovnaký ostal podiel tých, ktorí boli objektom psychického týrania a vyhrážania a zvýšil sa
podiel tých, ktorí boli sexuálne obťažovaní
V roku 2008 sa znížil podiel takých, ktorí označili

týranie a bitie ženy jej partnerom za

veľmi závažný problém a zvýšil podiel takých, ktorí ho považujú za vôbec nie závažný a ktorí
nevedeli posúdiť závažnosť toho problému
Napriek mierne odlišnému zneniu položenej otázky, zistenia ukázali, že v roku 2008 bol
menší podiel respondentov/tiek, ktorí zastávajú názor, že v prípade týrania a bitia ženy
partnerom je potrebný zásah zvonku a mierne zvýšil podiel takých, ktorí si myslia, že je to
výlučne problém partnerov a tiež takých, ktorí nevedeli problém posúdiť
V obidvoch výskumoch sme sa pokúsili zistiť mieru súhlasu s navrhovanými postupmi okolia
k násiliu. Rozdiel bol však v znení otázky. V roku 2002 sme sa pýtali na domáce násilie
všeobecne a v roku 2002 iba na násilie voči ženám. Zistili sme, že celková rozhodnosť
súhlasu sa mierne oslabila a viac ľudí „skôr súhlasilo“ s navrhovanými opatreniami
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a postupmi ako „rozhodne súhlasilo“. V roku 2008 bol menší podiel rozhodne
súhlasiacich so zákonom na vykázanie násilníckej osoby z domu, zaradením násilníkov do
prevýchovných programov. Zvýšil sa však podiel takých, ktorí rozhodne súhlasili s nárastom
počtu azylových domov, kam by ženy mohli v prípade násilia odísť a mierne podiel tých, ktorí
násilie považujú za vec rodiny.
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA
A. ZÁVERY VYPLÝVAJÚCE Z HLAVNÝCH ZISTENÍ
Z aktuálnych zistení a z porovnania so zisteniami z roku 2002 formulujeme nasledovné
závery:
Násilie na ženách

zostáva na Slovensku

vzhľadom na zistený výskyt stále závažným

problémom. Napriek snahám a prijatým opatreniam v legislatíve súhrnný výskyt násilia na
ženách zo strany súčasného alebo bývalého intímneho partnera sa v priebehu rokov 2002
až 2008 zmenil iba minimálne alebo zostal rovnaký.
Ženy zažívajú prevažne kombinované násilné vzťahy s opakujúcimi sa prejavmi psychického
a fyzického násilia, sexuálne násilie sa kombinuje so sociálnym a ekonomické násilie je
previazané so psychickým násilím.
Násilím sú ohrozené všetky vekové kategórie a vzdelanostné skupiny žien na vidieku aj v
mestách s dôrazom na ženy stredného veku, ekonomicky neaktívne, so základným vzdelaním
a z menších obcí; mierne sa zvýšil výskyt u žien inej národnosti ako slovenskej. Ženy zažívajú
násilné vzťahy najmä v dlhodobom prvom manželskom vzťahu, kde sú svedkami násilia deti.
Násilníci pochádzajú taktiež z rôznych sociálnych skupín, so zvýšeným výskytom u starších
mužov (45 a viac), so základným vzdelaním a vyučených, manuálnych pracovníkov a mužov
mimo pracovného trhu.
Ženy trpiace násilím v intímnych vzťahoch skúšajú viacero riešení počas obdobia trvania
násilného vzťahu (spolužitie s násilníkom trvá v priemere takmer 14 rokov), kým pristúpia
k rozchodu; dôvodmi zotrvávania v násilnom vzťahu je snaha o udržanie rodiny, kvôli deťom
a obava zo straty finančného zabezpečenia.
Pribúda žien hľadajúcich riešenie násilnej situácie u rôznych odborníkov/čiek, mnohé však nie
sú spokojné s poskytnutou pomocou. Najväčšie výhrady sú voči práci polícii, sociálnych
odborov, súdov a právneho zastupovania. Rôzna miera spokojnosti s poskytnutou pomocou
profesionálov indikuje rôznu kvalitu poskytovanej pomoci, rôznu senzitivitu a odbornú
kompetentnosť v oblasti

rodovo podmieneného násilia a nepostupovanie podľa

predpísaných štandardov.
Ženy intenzívne podporujú opatrenia na potieranie násilia – najväčšie očakávania sú od
zásahu polície, činnosti súdov, ale aj rozvoja špecializovaných služieb. Významná skupina
žien trpiacich násilím nie je dostatočne informovaná o špecializovaných organizáciách, ktoré
by im mohli pomôcť v ich situácii. Neznalosť žien o možnostiach špecializovaných zariadení
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indikuje nedostatočný počet a dostupnosť týchto zariadení v jednotlivých spádových
oblastiach.
Ženy zažívajú násilie aj zo strany mužov - nie intímnych partnerov z rôznych prostredí; výskyt
súhrnného násilia zo strany mužov - nie partnerov v porovnaní s rokom 2002 mierne klesol.
Najčastejšie zažívajú ženy mimopartnerské násilie zo strany mužov, ktorých poznajú
(z pracovného prostredia a z okruhu svojich známych); v priebehu rokov sa mierne zvýšil
podiel cudzích mužov a mužov z príbuzenstva.
Prevažná väčšina žien považuje za rozhodne násilné iba prejavy násilia spojené z fyzickým
kontaktom alebo výrazným psychickým týraním, nevyhranené sexuálne obťažovanie väčšina
žien považuje za násilie iba podmienečne, t. j. za určitých okolností. V priebehu rokov
podmienečnosť tolerancie voči nevyhraneným prejavom sexuálneho obťažovania narástla.
Slovenská spoločnosť citlivo vníma závažnosť problematiky násilia na ženách, v priebehu
rokov sa však citlivosť znížila; ubudlo ľudí intenzívne vnímajúcich závažnosť násilia, pribudlo
ľudí vnímajúcich partnerské násilia ako výlučne problém partnerov a oslabila sa rozhodnosť
súhlasu s opatreniami a postupmi na potieranie a prevenciu násilia na ženách.
Ľudia preferujú opatrenia na potieranie násilia vzťahujúce sa na rýchly zásah polície
a konanie súdov. Pri strete s násilím na ženách by reagovali najčastejšie privolaním polície.
Informovanosť verejnosti o špecializovanej pomoci je však nedostatočná.
Napriek prevažujúcemu názoru populácie o rastúcom trende násilia v spoločnosti, sa ich
osobná skúsenosť s násilnými prípadmi v priebehu rokov znížila.

B. OBLASTI A AKTIVITY INTERVENCIE
B.1 OBLASTI

1. Posilnenie národného záväzku konať proti násiliu a posilnenie aktivít na jeho redukciu
2. Zvýšenie primárnej prevencie
3. Práca s verejnosťou
4. Zapojenie sektora vzdelávania (školstvo)
5. Posilnenie aktivít na pôde zdravotníckeho sektora
6. Podpora žien zažívajúcich násilie
7. Scitlivovanie systému súdnictva a právneho systému
8. Podpora výskumu a spolupráce
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B.2 AKTIVITY

1. Posilnenie národného záväzku konať proti násiliu a posilnenie aktivít na jeho redukciu

Podporovať rodovú rovnosť a ľudské práva žien (dlhodobá perspektíva): ako hovorí štúdia WHO,
násilie páchané na ženách je extrémnym prejavom rodových nerovností v spoločnosti –
posilnenie legislatívneho a sociálno-ekonomického postavenia žien je preto pri odstraňovaní
ohrozenia žien násilím kľúčové
Vytvoriť, implementovať a pravidelne monitorovať mnohosektorový akčný plán zameraný na
redukciu násilia na ženách (na rôznych úrovniach – od národnej po lokálnu): rozvíjať úsilie, ktoré
by umožnilo predchádzať budúcemu násiliu a usilovať sa o prepojenie agendy rozpracovanej
v rôznych oblastiach zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, vnútra, spravodlivosti,... (Výkonná
moc na rôznych úrovniach by mala verejne uznať, že takýto problém existuje, a zaviazať sa, že
bude aktívne pristupovať k jeho odstraňovaniu v rámci vypracovanej stratégie zameranej na jeho
elimináciu – cez akčné plány; zároveň venovať dostatok zdrojov na programy boja s násilím;
taktiež koordinovať aktivity – zdravotných a sociálnych služieb, súdnictva a polície, odborov
a zamestnávateľov, médií, MVO organizácií, cirkví,...)

2. Zvýšenie primárnej prevencie

Vytvoriť, implementovať a pravidelne evaluovať programy zamerané na primárnu prevenciu
násilia na ženách v intímnych vzťahoch: prevencia násilia na ženách páchaného partnermi si
vyžaduje zmenu postojov, presvedčení a hodnôt vo vzťahu k rodu – predovšetkým u mužov, ale
často aj u žien, a to na spoločenskej i individuálnej úrovni (významnú úlohu tu môžu zohrať médiá
– pri potieraní postojov, ktoré ospravedlňujú alebo bagatelizujú násilie na ženách zo strany
partnerov a prezentujú ho ako niečo normálne; kľúčové posolstvá kampaní by sa mali opierať
o výskumné zistenia a konzultácie s expertnými skupinami; podľa výsledkov tohto výskumu by sa
na Slovensku jedným z dôležitých cieľov malo stať úsilie o elimináciu bariér, ktoré bránia ženám
hovoriť o probléme a využiť podporné služby a služby pomoci, ako aj bojovať proti modelom
maskulínneho správania „normalizujúceho“ násilie na ženách, ktoré často média zviditeľňujú;
cielené úsilie by malo smerovať tiež k zmene postojov v zdravotníckych zariadeniach, v školách,
na pracovných miestach, ale aj v cirkevných komunitách; dôležitý je tiež komunitný prístup –
komunity by mali byť povzbudzované k tomu, aby hovorili o násilí páchanom v intímnych
vzťahoch a odsudzovali ho)
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Usilovať o formovanie bezpečného prostredia pre ženy (v rámci prevencie): odstraňovať násilie
zo škôl, pracovných miest, zvyšovať bezpečnosť žien v mieste bydliska. Informovať ženy
o rizikových situáciách, miestach a možnostiach aktívnej obrany v ohrozujúcich situáciách.
Zacielenosť na špecifické kategórie žien na Slovensku – zvýšenie výskytu násilia a tabuizácia
násilia u žien maďarskej a inej národnosti, z menších miest, nižšieho vzdelania a hlboko veriacich
žien si vyžaduje zvýšenú pozornosť a prispôsobenie

aktivít orientovaných na prevenciu

z hľadiska dostupnosti a zrozumiteľnosti týmto cieľovým skupinám.

3. Práca s verejnosťou

Zefektívniť osvetu zameranú na širokú verejnosť prostredníctvom kampaní: porovnanie postojov
ľudí k problematike násilia páchaného na ženách ukázalo, že v priebehu

rokov sa kritické

vnímanie a radikálnosť odsúdenia násilia mierne oslabila. Dôvodmi zmiernenia postojov oproti
roku 2002 môže byť „zostarnutie“ problematiky, frustrácia z opakujúceho sa násilia a nereálnosť
rýchlych riešení (napr. dôsledok medializovaných prípadov so smrteľnými následkami), prípadne
použitie neefektívnych prostriedkov informačných a propagačných kampaní.
Získavať známych sociálnych, politických, kultúrnych či iných lídrov pre to, aby rozhodne odsúdili
násilie na ženách (hlavne mužov): ľudia s formálnou alebo neformálnou autoritou môžu zohrať
významnú úlohu pri zvyšovaní povedomia o násilí na ženách a odbúravaní predsudkov
a stereotypov, môžu posunúť verejnú diskusiu smerom, ktorý podporí pozitívnu zmenu (napr.
známy futbalista v Nemecku)
Posilňovať nulovú toleranciu verejnosti voči sexistickým a sexuálnym prejavom správania mužov
voči ženám vo verejnom priestore (pracovisko, médiá), ale i samotných žien pri rozlišovaní
a posudzovaní „nefyzických“ prejavov sexuálneho obťažovania zo strany mužov. V slovenskej
spoločnosti sú sexuálne verbálne útoky voči ženám naturalizované a považujú sa za súčasť
pracovnej kultúry a vzťahov medzi mužmi a ženami.

Odporúčame podporiť osvetu

s problematikou nulovej tolerancie voči akýmkoľvek sexistickým a často mizogýnnym prejavom
zo strany mužov na verejnosti (médiách, prejavoch významných činiteľov), na pracoviskách a v
rodinách.
Zvýšiť dostupnosť, ale i informovanosť širokej verejnosti o zariadeniach a inštitúciách určených
na pomoc týraným ženám v ich okolí – z výskumu vyplynulo, že verejnosť pomerne sebakriticky
vníma svoju vlastnú neinformovanosť o možnostiach pomoci. Vzhľadom na to, že ženy zažívajúce
násilia sa v prvom rade obracajú na svojich príbuzných, známych či susedov, je nevyhnutné, aby
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informovanosť verejnosti bola celoplošná. Podmienkou je, samozrejme, existencia a dostupnosť
zariadení a inštitúcií špecializujúcich sa na pomoc ženám trpiacim násilím.

4. Zapojenie sektora vzdelávania (školstvo)

Implementovať problematiku násilia na ženách a v rodinách do učebných kurikúl – podpora
opatrenia „deti v škole učiť o neubližovaní v rodinách“ má dlhodobú intenzívnu podporu u žien
zažívajúcich násilie, ako aj zo strany širokej verejnosti. Zaradenie problematiky do spoločných
diskusií o nulovej tolerancii k akémukoľvek násiliu;
šikanovania na školách

využívať

diskusie o zákaze fyzických trestov a

na prípadnú detekciu násilia na ženách a v rodinách a

poskytnúť informácie o dostupnej pomoci
Implementovať

rodovo citlivú pedagogiku do slovenských škôl s dôrazom na posilňovanie

rovnakého zaobchádzania so študentkami a študentmi, zameranú na podporu sebavedomia
dievčat, nefunkčnosť a nebezpečnosť tradičnej maskulinity, ako dôsledky pretrvávania rodových
stereotypov na každodenný život jednotlivcov a rodín

5. Posilnenie aktivít na pôde zdravotníckeho sektora

Vytvoriť jednotný a koordinovaný systémový prístup zdravotníckych zariadení k rôznym
dôsledkom násilia na ženách: poskytovatelia zdravotníckych služieb sa často stretávajú s obeťami
násilia – preto je dôležité vytvoriť životaschopný systémový prístup k ženám trpiacim násilím, ako
aj systém špecifickej zdravotnej starostlivosti; evidenciu prípadov, ich nahlasovanie úradom,
orgánom určeným na konanie s cieľom dosiahnutia prepojenia praktickej agendy (políciu, MVO,
sociálne odbory a pod.)
Využívanie služby reprodukčného zdravia ako vstupné miesta na identifikáciu a podporu žien
žijúcich v násilných vzťahoch a na informovanie o podporných službách: široké využívanie týchto
zdravotných služieb (tehotenská a popôrodná starostlivosť, služby plánovaného rodičovstva,
liečenie sexuálne prenosných chorôb...) ženami poskytuje príležitosť na detekovanie žien žijúcich
v násilných vzťahoch a na to, aby sa im poskytli odporúčania alebo podporné služby (k tomu je
potrebné aj scitlivovanie a tréning pracovníkov a pracovníčok týchto služieb na rozpoznanie
násilia a „narábania“ s ním)
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6. Podpora žien zažívajúcich násilie

Posilniť formálne aj neformálne podporné systémy pre ženy trpiace násilím (vrátane regionálnej
dostupnosti): sociálne služby, poradenstvo, krízové centrá, psychologická pomoc, sociálna pomoc
a podobne (sem by sa mohlo zaradiť aj scitlivovanie náboženských lídrov a iných rešpektovaných
lokálnych autorít k problému násilia na ženách); ako vyplynulo z výskumu, na Slovensku často
ženy hľadajú pomoc u neformálnych sietí – priatelia, rodinní príslušníci, susedia, je preto dôležité
posilňovanie aj týchto sietí (médiá by mohli propagovať, ukázať úlohu týchto blízkych sietí)
Zvýšiť finančnú podporu programom zameraným na elimináciu násilia na ženách a pomoc ženám
zasiahnutých násilím: pre riešenie problému nestačí deklaratívna rovina, je potrebné vyčleniť na
zabezpečenie programov dostatok finančných zdrojov. Dostatok a dostupnosť azylových
zariadení a zriaďovanie a udržateľnosť liniek pomoci patrí medzi opatrenia vysoko preferovanými
ženami zažívajúcimi násilie, ako aj zo strany verejnosti. V priebehu rokov má podpora týmto
smerom zvyšujúcu tendenciu.
Vzhľadom na najčastejšie deklarované príčiny zotrvávania žien v násilnom vzťahu (kvôli deťom
a obava o straty finančného zabezpečenia),

argumentovať škodlivosťou násilného rodinného

prostredia na vývoj detí a poskytnúť ženám okamžitú finančnú pomoc, alternatívne možnosti
finančného zabezpečenia, urýchlené riešenie majetkových/bytových

pomerov, prípadne

zabezpečiť dlhodobé alternatívne bývanie.
Zvýšiť dostupnosť informácií o zariadeniach a organizáciách pomáhajúcich ženám – výskum
ukázal, že existuje významná skupina žien ( nielen z menších obcí a iných národností), ktoré
zažívajú vyhranené násilie v intímnom vzťahu a ich informovanosť o dostupnej pomoci

je

nedostačujúca. Prepracovať a zefektívniť dostupnosť informácií o špecializovaných organizáciách
a kontrolovať poskytovanie informácií zo strany zodpovedných pracovníkov.

7. Scitlivovanie systému súdnictva a právneho systému

Scitlivovať systém spravodlivosti a vnútra na špecifické potreby žien – obetí násilia: polícia,
vyšetrovatelia, právnici a právničky, sudkyne a sudcovia (tréning a scitlivovanie); celý systém
vyšetrovania a súdnictva by sa mal ako celok nastaviť tak (a zosúladiť), aby zabezpečil, že so
ženami hľadajúcimi spravodlivosť a ochranu sa bude zaobchádzať vhodne a profesionálne (podľa
výsledkov výskumu si zmeny žiada najmä prístup polície, ale aj zefektívnenie súdov); zaangažovať
viac žien policajtiek do praktických zásahov a vyšetrovaní prípadov násilia páchaného na ženách.
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Podporovať ženy zažívajúce násilie v ich rozhodovaní o ukončení násilia – pripravovaná novela
o Policajnom zbore 36 , ktorá umožňuje polícií vykázať násilníka na 48 hodín

s následnou

možnosťou vydania príkazu súdom o predĺženie tejto lehoty, nesie mnohé riziká. Hoci má toto
opatrenie takmer 90 % podporu zo strany žien aj verejnosti, z charakteru násilia na ženách
vyplýva, že proces, kedy sa žena rozhoduje konať, je dlhodobým

a zrejme aj bolestivým

procesom. Pre ženy, ktoré zažívajú násilie niekoľko rokov (priemerná doba trvania násilného
vzťahu je takmer 14 rokov), sa bude veľmi ťažké rozhodnúť za dobu, ktorú im novelizácia
ponúka.

Nevyhnutná je všestranná pomoc špecializovaných odborníkov, aby žene vyjadrili

podporu v jej rozhodnutí a zvážili sa aj následky pre ženy – prípadne deti, ak sa zákaz vykázania
po 48 hodinách ukončí, súdom sa nepredĺži a predbežne vykázaný sa vráti do spoločných
priestorov.
Kontraindikácia výšky trestov pre odkrývanie násilia v intímnych vzťahoch –

v dôsledku

novelizácie trestného poriadku a zvýšenia trestnej sadzby pre týranie blízkej osoby

môže

dochádzať k nerozhodnosti žien v riešení ich násilného vzťahu. Podpora opatrenia „zvýšiť trest za
násilný čin, ak je spáchaný v domácnosti“

má vo verejnosti stúpajúcu tendenciu, u žien

zažívajúcich vyhranené násilie však podpora nie je až taká výrazná. Vzhľadom na dĺžku trvania
násilného vzťahu môže ísť o dôsledok štokholmského syndrómu, ale aj súčinnosť snahy udržať
vzťah kvôli deťom, prípadne strach zo straty finančného začepčenia. Odporúčame vnímanie
výšky trestu v súčinnosti so zistenými dôvodmi zotrvávania žien v násilnom vzťahu, ako aj ich
podporu opatrenia „zaradenie násilníkov do povinných výchovných programov“

8. Podpora výskumu a spolupráce

Podporiť výskum príčin, dôsledkov a dopadov násilia na ženách, ako aj efektívnosti preventívnych
opatrení: stále je málo výskumov o násilí na ženách – od jednej výskumnej aktivity sa žiadajú
odpovede na všetky nezodpovedané otázky, čo nie je možné (národné, porovnávacie, vytváranie
databáz, evaluácia).
Zvýšiť kapacity a vytvoriť systémy pre zber dát na monitorovanie násilia páchaného na ženách,
ako aj postojov a predsudkov, ktoré násilie podporujú: (štatistické) vykazovanie je jeden
z kľúčových

elementov,

nakoľko

ukazuje

trendy

a efektívnosť

programov

a aktivít

(zodpovednosťou za zber evidenčných dát by mala byť explicitne poverená inštitúcia (štatistický
úrad), agentúra alebo rôzne odbory vlády či ministerstiev; to si vyžaduje - štandardizovať

36

Návrh zákona o Policajnom zbore, ktorým sa dopĺňa Zákon 171/1993 Z.z.
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metodológiu, zabezpečiť ochranu údajov, ochranu osobných dát, rešpektovanie súkromia bez
sekundárnej viktimizácie, ako aj správne spracovanie a pravidelné publikovanie.
Analýza výchovných programov pre páchateľov násilia na ženách – zmapovať druhy programov
pre násilníkov ako súčasť ich trestu a prevencie recidívy páchania násilia. Zvážiť efektívnosť
programov vzhľadom na povahu páchaného násilia a možnosti implementácie skúseností zo
zahraničia v slovenských podmienkach. Z výskumu bolo zistené, že podpora zaradenia násilníkov
do výchovných programov nepatrí medzi najpreferovanejšie zo strany verejnosti, ženy zažívajúce
násilia zo strany partnera podporujú takéto opatrenie pomerne intenzívne.

Výskum násilia na ženách poskytuje aktuálne informácie o výskyte a povahe násilie na
ženách. Prináša nové zistenia, ale aj také, ktoré potvrdzujú alebo prehlbujú predchádzajúce
zistenia. Veríme, že náš výskum pomôže pri formulovaní nových opatrení a úloh v Akčnom práve pre
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre roku 2009 - 2012, ale aj všetkým
zainteresovaným odborníčkam a odborníkom pôsobiacim v danej oblasti.
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SUMMARY

Representative research on violence committed against women has been carried out in
order of and financed by Ministry of Labour, Social Affairs and Family of Slovak republic with the cofinancing of UNIFEM. Institute of Labour and Family Research was charged with realisation of the
research and analysis of data. The primary aim of the research was to measure the current
prevalence of violence committed against women and focus on changes throughout 5 years
period. To follow the dynamics in prevalence and attitudes of women and Slovak population
concerning violence committed against women, we

used data and findings from the

first

representative research of domestic violence and violence against women in Slovakia from the year
2002 ( see Bodnárová, Filadelfiová, 2003).
The data were collected in February 2008 by the mean of face-to-face interviews and by
almost identical standardized questionnaires as in the year 2002 on representative sample of 827
women in age of 18 – 65 years (for prevalence and attitudes of women)

and on representative

sample of 1 038 adult persons (for attitudes and experience of population). The field collection of
data was realized by agency Focus. The interviews with women were conduced by trained network
of interviewers consisting exclusively of women having a sensitive approach to the topic and
respondents - women. Throughout the years some structural shifts in population were occurred.
The most obvious shift was in educational attainment of women. This changes in samples were
considered by analysis and interpretations of findings.
The actual key findings in comparison to year 2002 indicate following main conclusions:
The aggregate prevalence of violence committed against women by their intimate partner
changed only slightly or remained the same in comparison to year 2002. Combined type of
violence by current intimate partner is experienced by 21 % of women having a current
partner. The violence is experienced by women of all age, levels of education, regions or size
of residence with the emphasis of women

in middle age,

with primary education,

economical inactive and from smaller towns.
The basic character sets of violence committed against women by her partner found out
in 2002 remained similar: prevalence by ex-partners is generally higher than by current
intimate partners; the violence consists of more type of abuse and assaults (psychological,
physical, sexual, economical, social exclusion and control),

is enacted

in long-term

relationships and experienced mostly by first-married women and with children witnessing
the violent behaviour in family.
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Profile of victims and of perpetrators is effected by principle of prevalence in all groups
with emphasis on one particular group of women and men: the most effected woman living
in violent intimate partnership is middle aged, lower educated, manual or specialized worker
or old-age pensioner, mainly from little villages; typical perpetrator is older men about 45
and more, lower educated and manual worker or out of labour market.
In comparison to year 2002 more women are looking for solving the violent relationship:
during the long–lasting violent relationship (average duration of the violent relationship is 14
years) women are trying more sorts of handling proceedings before decide to breaking-up
or to leave; the reasons for staying in violent relationship is to maintain the family cause
children and the concern of loosing financial recourses; not always are women satisfied with
provided professional help and the biggest failing is seen in work of police, social offices,
courts and legal advocates; women highly support all measures and actions to stop and
prevent violence; the biggest expectations are focused on intervention of police, function of
courts and development of specialized services.
Although the occurrence of violence by other men (not intimate partners) is high (68 %
women referred at least one experience with violent behaviour by men during their lives),
over the years aggregated prevalence decreased: women experienced harassment or
violent assault mostly by men they know, proportion of un-known perpetrators is 41 %; the
proportion of women not solving the violent situation (66 %) remained over the years the
same.
Public opinion on relevance of problem of violence committed against women is relatively
sensitive, nevertheless, over the years the sensitiveness has weaken; most of people
support external intervention in case of violence committed against women by intimate
partner; despite of support of preventive and discontinuance procedures by majority of
public, in comparison to year 2002 the total decidedness of support has slightly weaken;
people are informed about

specialized institutions intended to help women only

moderately.
Despite of predominant public opinion on increasing trend of violence in society in period
of last 5 years, the direct experience with violence decrease in comparison to year 2002:
20 % – 30 % of Slovak population perceived distinctive sense of being threatened in chosen
everyday situations:

subjective sense of threat is significantly higher by women in

comparison to men.
Fields and activities of future intervention have been delineated according to the findings and
conclusions :
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1. Strengthening national obligation to conduct against violence and support activities
reducing violence
Promotion of gender equality in long-term perspective as a mean of strengthening
legal and socio-economic status of women
Creation, implementation and monitoring of multisectoral action plan at various
level ( from national to local) with interconnected agendas obliged for all sectors
(health, education, social affairs, justice, home affairs) with relevant financing
2. Increasing of primary prevention
Creation, implementation and evaluation

of programmes focused on gender

opinions, believes and values change and remove of obstacles for women to talk and
use the supportive services
Striving for save environment for women in schools, workplace, cities and villages
Targeting particular categories of women mainly of other nationalities than Slovak,
from smaller towns, lower education and strongly believers and adjust the activities
for their needs
3. Work with public opinion
Increasing of effectiveness of public campaigns to strengthen the decidedness of
support and awareness of relevance of violence committed against women in
Slovakia
Gain social, political, cultural leaders for condemnation of violence against women
(mainly men)
Strengthening the zero tolerance of sexist and sexual manifestations of men against
women in public sphere to discredit the naturalised behaviour among men and
women
Increasing the informedness about institutions and shelters for women
4.

Engaging sector of education
Implantation of the topic of violence committed against women in curriculum and
zero tolerance of any kind of violence, physical penalties and mobbing in schools
Implementation of gender sensitive pedagogy

with the emphasis on

equal

treatment to girls and boys and point out to the dysfunction and threat of traditional
masculinity for family lives and lives of young people
5. Strengthening activities in the field of health sector
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Creation of unified and coordinated systemic approach of health care institutions to
various symptoms of violated women and its connection to other form of help
(police, NGOs, social departments)
Usage of reproduction health services as the incoming space for identification and
support of women living in violent relationships
6. Supporting women experiencing violence
To strengthen formal and informal

supportive networks

inclusive

regional

availability - social services, consultancy, shelters, psychological help, social work
including also sensitising of religious leaders
To provide decent and regular budgeting of programmes focused to prevention and
elimination of violence committed against women and helping organizations
To persuade women to stop the violent situation harmful for witnessing children
and provide immediate financial and material support for women as consequence
of breaking- up the violent relationship
Increasing availability of information about helping organizations
7. Sensitising and improvement of judicial and legal system
Sensitising approach to justice seeking women of police, investigators, layers ,
judges according to needs of women
Supporting women in their decision to stop violent relationship by the
implementation of amendment of the law which allows to order out the perpetrator
from the common household for 48 hours and consider the risk after this time
Consider the contra-indication of the severity of sentences and the willingness of
victims to stop the violence in interactivity of the found reasons why women
maintain in the violent relationship
8. Promotion of research and cooperation
Increasing the number and frequency of research activities about reasons, impacts
and effectiveness of implemented measures
Creation of standardized system of collection of statistical data and methodology
about violence against women by the protection of personal data
Analyses of educatory programmes for perpetrators in abroad, effectiveness and
fruitfulness and possible implementations in Slovak environment
The comparative survey confirm and enhance previous findings and brought a lot of new ones. We
believe, that the research would help to formulate new measures and action plans for long-term
process in combating the violence against women. We assume, that extended knowledge database
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would by helpful for preparing the Action Plan for Prevention and Elimination of Violence Committed
Against Women for the Years 2009 – 2012 and for all professionals striving to help victims and
improve the situation.
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