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Anotácia  
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Úvod  

Predkladaná správa je súčasťou úloh vymedzených v Národnom akčnom pláne na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky  2009 – 2012. Jej zadávateľom je odbor 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a finančne bola tvorba správy podporená   z ročného 

kontraktu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Správa si kladie za cieľ zmapovať základné udalosti, 

dokumenty, údaje  a informácie relevantné pre vykreslenie čo najucelenejšieho obrazu 

o stave a riešení problematiky násilia páchaného na ženách Slovenska za roky 2012 a 2013.  

V správe je používaný rodovo vyvážený  jazyk1, napĺňajúci princíp rodovej rovnosti 

a nediskriminácie v zmysle zákona  č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.  

V prvej kapitole uvádzame základné informácie o novo-prijatých dokumentoch a procesoch 

s vysokým potenciálom ovplyvniť  verejnú politiku. Zamerali sme sa aj na vybrané legislatívne 

zmeny, ktoré v najbližších rokoch môžu významne modifikovať prístup k násiliu na ženách.  

Vzhľadom na už niekoľkoročné poukazovanie na nedostatky v údajoch v oblasti násilia na 

ženách, osobitne v administratívnych údajoch, podávame v druhej kapitole súhrn ich 

nedostatkov. Upozorňujeme  na snahy Európskej únie o harmonizáciu ukazovateľov 

v riešenej problematike, vrátane administratívnych údajov a syntetických indikátorov.  

Tretia kapitola je venovaná vybraným zisteniam  z Celoeurópskeho výskum Agentúry EÚ pre 

základné ľudské práva, ktoré prinášajú údaje o podiele ženskej populácie so skúsenosťami 

násilia počas dospelého života, ako aj počas detstva.  

Štvrtá kapitola mapuje dostupné administratívne údaje o násilí páchanom na ženách,  

opätovne poukazujúc na nepresnosti, neúplnosť a nespoľahlivosť spôsobené,  okrem iného, 

aj neustálenosťou terminológie a nepresným vymedzením sledovaných kategórií 

v jednotlivých štatisticko-evidenčných systémoch.  

                                                      
1 Rodovo vyvážený jazyk je taký jazyk, ktorý zohľadňuje  prítomnosť, postavenie a úlohy žien v spoločnosti rovnako, ako to 
robí  súčasná jazyková prax  u mužov (Recommendation No. R (90) 4 of the Committee of Ministers to member states on 
the elimination of sexism from language);  rodovo vyvážený jazyk prispieva k presnosti, zrozumiteľnosti a koherentnosti 
jazyka. Opakom je rodovo nevyvážený, rodovo nekorektný jazyk, ktorý reprodukuje mocenskú nerovnováhu medzi mužmi 
a ženami ( Cviková, ed.,  2014), ako jeden z faktorov vzniku a pretrvávania rodovo-podmieneného násilia na ženách. 
V zmysle sociológie jazyka je jazyk chápaný ako jav, ktorý  spoluurčuje ako sa o veciach a ľuďoch  uvažuje. Prostredníctvom 
jazyka realitu chápeme, popisujeme, usporadúvame a môžeme aj meniť;  jazyk  predurčuje  výber  interpretácie reality.  
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Vzhľadom na už niekoľkoročnú výskumnú pozornosť ministerstva vnútra  venovanej téme 

sexuálneho vykorisťovania a prostitúcie, venujeme tejto problematike osobitnú pozornosť 

v piatej kapitole.  Správu zakončujeme súhrnnými zisteniami a odporúčaniami pre ďalšie 

obdobie.  

1. Vývoj v oblasti politík násilia páchaného na ženách  

1.1. Významné dokumenty  a udalosti 

1.1.1. Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na 

ženách na roky 2014 – 2019 

V decembri 2013 bol schválený Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 (ďalej len ako „NAP“).2  Jeho hlavným cieľom je 

vytvorenie, implementácia a koordinácia komplexnej celoštátnej politiky pre oblasť 

prevencie a eliminácie násilia na ženách. NAP obsahuje definíciu pojmov ( prevzatých 

z Istanbulského dohovoru)  a nasledujúce operačné ciele:  

 Posilniť právny a inštitucionálny rámec za účelom uznania práv žien a ich ochrane 

proti všetkým formám násilia na ženách a zabezpečiť, aby štátne orgány, vrátane 

súdnych orgánov konajúcich v mene štátu, konali v súlade s týmto záväzkom 

 Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a dostupnú pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené 

násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie 

vyplývajú.   

 Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu pomoc pomocou štandardizovaných postupov pre 

pomáhajúce profesie a orgány činné v trestnom konaní. 

 Zabezpečiť rodovo citlivé vzdelávanie všetkých pomáhajúcich profesií 

a zainteresovaných subjektov v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.   

 Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii 

násilia. 

                                                      
2 Materiál schválený vládou SR dostupný  na: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23121  

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23121
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Jednotlivé operačné ciele sú potom rozpracované do konkrétnych úloh.  Pripomienkovanie  

a schvaľovanie NAP  bolo sprevádzané hromadnou pripomienkou Fóra života, Katolíckeho 

hnutia žien Slovenska a Fóra kresťanských inštitúcií.3 Hromadná pripomienka bola 

formulovaná v duchu odmietania „rodovej ideológie“, t. j. zavádzania  termínov rodovej 

rovnosti, údajného  stíhania ľudí, ktorí zadeľujú ženy medzi ženy a mužov medzi mužov,   

diskriminácie mužov po rozvode a pod. Snahy zástupcov/kýň a signatárov/rok predmetnej 

pripomienky vyústili  do referenda o prirodzenej rodine  vo februári 2015. 4 

Financovanie väčšiny v NAP je naplánovaných z rozpočtových kapitol jednotlivých 

zodpovedných rezortov, cez štrukturálne fondy ( najmä z ESF) a iné grantové schémy ( ako  

napríklad zriadenie  a aktivity Koordinačno-metodického centra pre  násilie na ženách 

a domáce násilie z Nórskych fondov).  Takto nastavené financovanie považujeme za rizikové, 

najmä vzhľadom na   výrazné  limity, náročnosť v administrovaní a pri súčasnom nastavení 

riadenia  ESF a iných štrukturálnych fondov.  Spoliehať sa iba na „projektové“ financovanie je 

ohrozujúce  pre svoju neudržateľnosť, závislosť od  výziev,  priorít a schválených programov. 

Odporúčame uvažovať o inom, viac udržateľnom systéme financovania, špecializovaných 

sociálnych služieb.  

1.1.2. Istanbulský dohovor  a proces ratifikácie   

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti 

nemu (neoficiálny preklad) vznikol po viac ako dvoch rokoch  prípravy  a rokovaní  na pôde 

Rady Európy. Ide o jednotný, zatiaľ  najucelenejší a najkomplexnejší ľudsko-právny  

dokument,  špecificky zameraný na problematiku násilia páchaného na ženách  a prípadne aj 

a domáce násilie. Prijatý  bol  Výborom ministrov Rady Európy a dňa 11. mája 2011 pri 

príležitosti 121. zasadnutia Výboru ministrov v Istanbule bol otvorený na podpis ( odtiaľ aj 

názov Istanbulský dohovor).  Slovenská republika patrila medzi prvých signatárov  tohto 

významného medzinárodného dohovoru. Komplexnosť  Istanbulského dohovoru je 

postavená na štyroch pilieroch ( tzv. 4 P): Prevention (Prevencia), Protection (Ochrana), 

Prosecution (Stíhanie), Integrated Policies (Integrovaná politika).  Každý z pilierov je potom 

rozpracovaný do konkrétnych opatrení. Istanbulský dohovor je významný aj tým, že 

                                                      
3 Plné znenie hromadnej pripomienky dostupné na: http://www.peticia.sk/nasilie-na-zenach/  
4 Súhrn všetkých pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania nájdete tu: 
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-161221?prefixFile=m_  

http://www.peticia.sk/nasilie-na-zenach/
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-161221?prefixFile=m_
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zdôrazňuje vzájomnú závislosť medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia 

páchaného na ženách ( v zmysle definície násilia páchaného na ženách ako rodovo-

podmieneného násilia, prijatého OSN). Implementácia dohovoru je potom zasadená do 

kontextu opätovnej výzvy na presadzovanie rodovej rovnosti, najmä v jeho predchádzaní 

a uznaní štrukturálnej  povahy násilia na ženách ako rodovo podmieneného násilia 

(Preambula Dohovoru) a uplatňovaní rodovej perspektívy pri uplatňovaní a vyhodnocovaní 

ustanovení dohovoru.5 Vzhľadom na pomerne stále vysokú prevalenciu násilia na ženách 

a nízku účinnosť súčasnej legislatívy  na Slovensku považujeme prijatie a dôslednú 

implantáciu Istanbulského dohovoru za nevyhnutný nástroj na zlepšenie situácie.  

Koncom roku 2013 malo dôjsť k ratifikácií Istanbulského dohovoru. Predpokladom bolo, 

okrem iného, aj vykonanie  právnej analýzy a predloženie  na rokovanie vlády  návrh na  

ratifikáciu dohovoru.  Daný zámer bol potvrdený aj na medzinárodnej úrovni,  keď  24. 

septembra 2012 v rámci 67. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku  Slovenská 

republika deklarovala ( okrem iného) záväzok: do konca roka 2013 ratifikovať Dohovor Rady 

Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Proti  

ratifikácii Istanbulského dohovoru sa otvorene postavila časť občianskej spoločnosti, 

zastúpená OZ Fórum života a OZ Fórum  kresťanských organizácií, ktoré namietali najmä6:  

 Zameranie Istanbulského dohovoru  -  námietka voči zameraniu primárne na ženy 

zažívajúcich násilie, ako súčasť presadzovania údajne  škodlivého a pre spoločnosť 

ohrozujúceho „gender mainstreaminingu“   

 Terminológiu Istanbulského dohovoru   - namietanie termínov ako sú „rod“,  „rodová 

identita“, rodová príslušnosť a pod. ( ktorých  údajným cieľom je  prekonať biologickú 

skutočnosť existencie dvoch pohlaví) 

 Rozsah  Istanbulského dohovoru  -  údajne je neobmedzený a zneužiteľný  najmä pod 

hlavičkou „odstránenia tradícií založených na stereotypných rolách žien a mužov.“ 

 Monitorovací mechanizmus  GREVIO – údajne zo skúsenosti z iných monitorovacích 

mechanizmov môže ísť o rizikový  mechanizmus, využívaný  ako nástroj tlaku na 

                                                      
5 Viac informácií Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011),   
dostupné na: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Dohovor_RE_k_nasiliu_pachanom_na_zenach1.pdf  
6 Istanbulský_dohovor_pripomienky FZaFKI , dostupné na: http://www.forumzivota.sk/wp-
content/uploads/2013/11/Istanbulsky_dohovor_pripomienky-FZaFKI.doc  

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/Dohovor_RE_k_nasiliu_pachanom_na_zenach1.pdf
http://www.forumzivota.sk/wp-content/uploads/2013/11/Istanbulsky_dohovor_pripomienky-FZaFKI.doc
http://www.forumzivota.sk/wp-content/uploads/2013/11/Istanbulsky_dohovor_pripomienky-FZaFKI.doc
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zmluvnú stranu,  napr. aj ku verejnej kritike náboženského vzdelávania v dotknutej 

krajine. 

Na základe údajnej nepripravenosti slovenskej legislatívy na prijatie Istanbulského dohovoru 

(hoci prijímanie potrebnej legislatívy má byť dôsledkom implementácie dohovoru), ako aj 

predmetnej proti-iniciatívy , vláda SR odložila ratifikáciu dohovoru najneskoršie  do konca 

roku 2016. Paradoxom zostáva, že viacero organizácií, podpísaných pod iniciatívou a šírením 

pripomienok, resp. petícií proti ratifikácií Istanbulského dohovoru, sa dlhodobo venuje práve 

ženám zažívajúcim násilie (napr. OZ  Áno pre život) a hoci uznávajú potrebu riešenia 

problematiky násilia na ženách, otvorene sa postavili proti dohovoru, ktorý by mohol situáciu 

žien zažívajúcich násilie významne zlepšiť.  

Protikampaň proti  ratifikácií Istanbulského dohovoru, ako aj hromadnú pripomienku proti 

prijatiu NAP zo strany Fóra života a Fóra kresťanských organizácií, treba vidieť v širšom 

kontexte spoločenských udalostí, vzťahujúcich sa na boj proti tzv. „rodovej ideológií“,  

odmietania pojmu  a konceptu rodu, odmietania práv neheterosexuálnych menšín, proti 

zavádzaniu sexuálnej  výchovy do škôl,  proti tzv. juvenilnej justícii a pod. Pritom viaceré 

iniciatívy v tomto zmysle sú významne prepojené na iniciatívy a podporu Biskupskej 

konferencie Slovenska, niektorých opozičných politických strán  a možno ich vnímať ako 

súčasť politického boja. V tomto zmysle potom možno konštatovať, že  zmarením ratifikácie 

Istanbulského dohovoru ( resp. jeho odložením) bola problematika násilia páchaného na 

ženách  a prijatie účinnej pomoci zneužitá na úplne iné politické ciele.  

 

1.2.  Vývoj legislatívy   

1.2.1. Novela zákona č.  448/2008 – Zákon o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona o živnostenskom podnikaní  

S účinnosťou od 1. 1. 20147 došlo k úprave a doplnení zákona o sociálnych službách (zákona 

č. 448/2008), ktorými došlo ku  špecifikácií niektorých pojmov a služieb vzťahujúcich sa na aj 

na cieľovú skupinu žien zažívajúcich či ohrozených násilím. Ide o nasledovné zmeny 

a doplnenia:  

                                                      
7 Zmena: 485/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014 
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V paragrafe 2, „Vymedzenie sociálnej služby“  sa doplnilo, že „Nepriaznivá sociálna situácia 

podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej 

schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy“ (ods. 2, § 2) môže 

byť „pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb , alebo ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb,“ ( písmeno g, ods. 2, § 2) . Pričom takéto ohrozujúce správane je vymedzené 

v ods. 6:  Správaním iných fyzických osôb..... sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené 

násilie alebo násilný trestný čin. Rodovo – podmienené násilie ani domáce násilie pritom nie 

sú bližšie vymedzené a neodkazujú ani na definíciu v iných relevantných dokumentoch, napr.  

v CEDAW.   

Nadväzujúco na špecifikáciu toho, aké správanie môže spôsobiť nepriaznivú situáciu fyzickej 

osobe, je potom upravený aj kruh osôb, ktorým môžu byť poskytnuté služby v zariadení 

núdzového bývania (§ 29).  Takéto zariadenie môže byť výlučne zamerané na  poskytovanie 

pomoci fyzickej osobe, na ktorej je páchané domáce násilie alebo rodovo  podmienené 

násilie, alebo ktorá je obeťou trestného činu, alebo obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo 

fyzickej osobe, ktorá je uvedenými situáciami ohrozená. Naďalej sa zachováva utajenie 

miesta poskytovania sociálnej služby a anonymita klientov/tok, ale nielen z dôvodu 

ohrozenia ich života a zdravia, ale aj vzhľadom na ochranu ich súkromia a rodinného života.  

Takto špecificky vymedzené cieľové skupiny, najmä „fyzickej osoby, na ktorej je páchané 

rodovo podmienené násilie“  môže  poskytovať dobrý základ na zakladanie „bezpečných 

ženských domov“, tak ako je to odporúčané v minimálnych štandardoch Rady Európy. 

Podobne aj v § 23 Istanbulského dohovoru  sa  členské štáty zaväzujú prijať neodkladanú 

legislatívu alebo iné opatrenia na zakladanie a prístupnosť dostatočného počtu „shelters“, 

ktoré majú poskytovať bezpečné  ubytovanie.8   

Ostatným fyzickým osobám, ako je napr. osamelá tehotná žena, fyzická osoba v 

dôchodkovom veku alebo rodičia s deťmi,  ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, bude 

poskytnutá adekvátna pomoc v iných druhoch sociálnych služieb, napr. sociálna služba v 

útulku, v zariadení pre seniorov a pod.  Vzhľadom na problematiku služieb osobám 

ohrozených či vystavených rodovo-podmienenému či domácemu násiliu sa súčasne upravuje 

                                                      
8 Prekladu „shelters” viac zodpovedá pojem „bezpečný  ženský dom”, a nie „ zariadenie núdzového bývania”. Bezpečný 
ženský dom  predstavuje osobitný druh pobytového alebo  aj poradenského zariadenia ( v zmysle one-stop zariadenia), 
ktoré vytvára osobitný priestor pre ženy, s vnútornou aj vonkajšou bezpečnosťou, osobitnými kvalitami zodpovedajúcimi 
osobitým potrebám žien zažívajúcim či ohrozeným  rodovo podmieneným násilím.  
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aj poskytovanie sociálneho poradenstva páchateľovi/ľke násilia. „Za účelom poskytnutia 

bezpečnosti obetiam násilia, je podmienkou poskytnutia sociálnej služby, že sa pomoc 

páchateľovi násilia môže poskytovať len mimo objektu zariadenia, v ktorom sa poskytuje 

sociálna služba jeho obetiam“ (Brychtová, Repková, 2014, s. 103).   

1.2.2. Smernica o ochrane obetí trestných činov 2012/29/EU 

 V októbri 2012 prijal Európsky parlament a Rady Smernicu  2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú 

minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov  ktorou sa 

nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (ďalej len „Smernica“). V súčasnosti je 

zriadená medzirezortná skupina, ktorá pripravuje osobitný zákon implementujúci Smernicu. 

Jej implementácia si bude vyžadovať niekoľko zásadných legislatívnych zmien, napr. 

zavedenie pojmu obeť, ktorý naša legislatíva zatiaľ nepozná.  Doposiaľ bol používaný  iba 

pojem poškodený, resp. poškodená, pričom tieto osoby neboli súčasťou trestno-právneho 

procesu. Predpokladáme, že pre nový slovenský zákon bude vzorom a prinajmenšom veľkou 

inšpiráciou zákon Českej republiky ( vzájomná prepojenosť legislatívy  oboch krajín má dlhú 

tradíciu a vo viacerých prípadoch došlo k automatickému, často nekritickému prenosu 

legislatívy bez overenia jej transferability a vhodnosti pre Slovenskú republiku.)  

Smernica konzistentne s inými ľudsko-právnymi dokumentmi ( napr. CEDAW) vymedzuje aj 

pojem „rodovo – podmienené“ násilie. Aktuálny slovenský preklad Smernice ( neoficiálny -  

pozn. autorky) hovorí o rodovo motivovanom trestnom čine. Pritom v angličtine predmetný 

pojem „gender-based“, sa už tradične  prekladá ako  „rodovo-podmienený“. Daný preklad sa 

opiera o definíciu a zmysel pojmu  v angličtine:  “Gender-based violence against women shall 

mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects 

women disproportionately“ ( čl. 3, pís. d Istanbulského dohovoru). Čiže ide o násilie, ktoré je 

nasmerované proti žene, pretože je žena (t.j. gender –based).  

Zostaňme však nachvíľu pri možnosti zavedenia pojmu  rodovo-motivovaný trestný čin. Ak by 

malo ísť o zavedenie nového osobitného motívu spáchania trestného činu, išlo by zrejme o 

plnenie § 140 zákona 300/2005 Z.z. Trestného zákona, kde je v súčasnosti demonštratívne 

vymedzených sedem osobitných motívov spáchania trestného činu:  

a) na objednávku, 
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b) z pomsty, 

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, 

d) v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo 

jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, 

etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou 

pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, 

e) v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa 

§ 419, 

f) z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti, 

nenávisti pre sexuálnu orientáciu, alebo 

g) so sexuálnym motívom. 

Osobitný motív ako kvalifikačný pojem má vplyv na  použitie prísnejšej  trestnej sadzby  pri 

niektorých  skutkových podstatách trestných činov. Zaradenie „rodového motívu“ medzi 

osobitné motívy by  umožnilo lepšie identifikovať, špecifikovať  a následne aj objasňovať 

rodovo-motivované trestné činy a ochranu obetí takýchto  trestných činov. Či už „rodovo-

motivované“ alebo „rodovo-podmienené trestné činy“  by si však vyžadovali  dôkladný 

výklad pojmu a jeho obsahu, vlastností takýchto trestných činov  a pod. Domnievame sa, že 

čiastočne  by sa prekrývali aj so sexuálnym motívom, ktorého výklad na základe súčasných 

poznatkov o znásilneniach a inom sexuálnom násilí ( resp. sexualizovanom násilí na ženách) , 

vypovedá  skôr o rodovosti, resp. fyzickom zmocnení sa, potupení a ponížení obetí, ako 

o ukojení sexuálneho  pudu.   

Čl. 22 Smernice  umožňuje aj „individuálne posúdenie obetí s cieľom identifikovať osobitnú 

potrebu ochrany“ ( napr. výsluch obete sa uskutoční v priestoroch určených alebo 

prispôsobených na tento účel, vedený osobou rovnakého pohlavia  ako je obeť, zamedzenie 

vizuálneho kontaktu medzi obeťami a páchateľmi, zamedzenie kladenia zbytočnému 

kladeniu otázok týkajúcich sa súkromného života obete a pod.).  Smernica  pohlavie/rod 

obete ako také pri individuálnom posúdení explicitne nezohľadňuje, avšak vo viacerých 

ustanoveniach sa upozorňuje na  a  odporúča sa náležitý ohľad na obete ...rodovo 

podmieneného násilia, násilia páchaného blízkou osobou či násilných trestných deliktov  

a pod.  Pojem rodovo podmienené násilie  alebo pojem rod sa v celej Smernici vyskytuje 

najmenej desaťkrát a to v nasledovných súvislostiach: 
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 Násilie, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodovej identity 

alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého 

pohlavia, sa chápe ako rodovo motivované násilie ( bod 17 úvodných ustanovení). 

 Rodovo motivované násilie sa chápe ako forma diskriminácie a porušenie základných 

slobôd obete a zahŕňa násilie páchané blízkou osobou, násilné sexuálne delikty 

(vrátane znásilnenia, sexuálneho násilia alebo obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, 

otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, ako napríklad nútené manželstvá, 

mrzačenie ženských pohlavných orgánov a takzvané trestné činy spáchané v mene 

cti. Ženské obete rodovo motivovaného násilia a ich deti si často vyžadujú osobitnú 

podporu a ochranu z dôvodu vysokého rizika druhotnej a opakovanej viktimizácie, 

zastrašovania a pomsty súvisiacich s takýmto násilím. (bod 17 úvodných ustanovení).  

 Špecializovaná podpora a právna ochrana sa poskytne obzvlášť zraniteľným osobám 

alebo osobám v situáciách, ktoré ich vystavujú osobitne vysokému riziku, ako sú 

napríklad obete opakovaného násilia páchaného blízkou osobou, obete rodovo 

motivovaného násilia alebo osoby, ktoré sa stali obeťami iných typov trestnej činnosti 

v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi ani v ňom nemajú pobyt  

(  bod 38 úvodných ustanovení).  

 U obetí obchodovania s ľuďmi, terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, násilia 

páchaného blízkou osobou, násilných sexuálnych deliktov alebo sexuálneho 

vykorisťovania, rodovo motivovaného násilia, trestného činu z nenávisti a u obetí so 

zdravotným postihnutím a detských obetí sa zvyčajne vyskytuje vyššia úroveň 

sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty ( bod 57 úvodných 

ustanovení).  

 Všetci úradníci, ktorí sa zúčastňujú na trestnom konaní a ktorí pravdepodobne prídu 

do osobného kontaktu s obeťami, by mali mať prístup k primeranej počiatočnej a 

kontinuálnej odbornej príprave …  prípade potreby by takáto odborná príprava mala 

byť rodovo zameraná  ( bod 61 úvodných ustanovení)   

 ...služby špecializovanej podpory uvedené v článku 8 ods. 3 pripravujú a poskytujú... 

cielenú a integrovanú podporu obetiam s osobitnými potrebami, ako napríklad 

obetiam násilných sexuálnych deliktov, obetiam rodovo motivovaného násilia a 

obetiam násilia páchaného blízkou osobou vrátane posttraumatickej podpory a 

poradenstva ( čl.  9.,  bod 3b).  
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 V kontexte individuálneho posúdenia sa zvláštna pozornosť venuje obetiam…. rodovo 

motivovaného násilia, násilia páchaného blízkou osobou, násilných sexuálnych 

deliktov, sexuálneho vykorisťovania alebo trestných činov z nenávisti ( čl. 22,  bod 3).  

 všetky výsluchy obetí sexuálneho násilia, rodovo motivovaného násilia alebo násilia 

páchaného blízkou osobou, pokiaľ ich nevedie prokurátor alebo sudca, vedie osoba 

rovnakého pohlavia ako obeť, ak si to obeť želá a ak sa tým nenaruší priebeh 

trestného konania ( čl. 23, bod 2d). 

 Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia (s cieľom)... zvýšiť povedomie o právach 

ustanovených v tejto smernici, znížiť riziko viktimizácie a minimalizovať negatívny 

vplyv trestného činu a riziká sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a 

pomsty najmä zameraním sa na ohrozené skupiny, ako napríklad deti, obete rodovo 

motivovaného násilia a násilia páchaného blízkou osobou. ( čl. 26.  bod 2.  

Smernica o ochrane obetí trestných činov 2012/29/EU teda náležitým spôsobom dáva 

pomerne výrazný priestor pre zavádzanie osobitných, špecializovaných ustanovení 

a podporných služieb, ktoré budú zohľadňovať špecifické potreby  žien ohrozených alebo 

zažívajúcich násilie,  osobitne rodovo-podmienené násilie.  

 

1.2.3. Novela zákona o Policajnom zbore – inštitút vykázania  

V prijatom  Národnom akčnom pláne ma prevenciu a elimináciu násilia na ženách na  roky 

2014 – 2019 bola prijatá aj  nasledovná  úloha: novelizovať ustanovenie  § 27a zákona NR SR   

č. 171/1993  Z.z.  o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a predĺžiť  súčasnú 48-

hodinovú lehotu  na vykázanie násilnej osoby zo spoločného obydlia na dlhšiu adekvátnu  

lehotu.   

Reprezentanti  a reprezentantky  Prezídia Policajného zboru už v polovici roku 2014 pripravili 

zdôvodnenie o predĺžení lehoty vykázania. Zdôvodnenie sa opieralo o nasledovné 

argumenty9.  

                                                      
9 Prezídium policajného zboru, Dôvodová správa... (  správa zaslaná pell rolam pre členov a členky Expertnej skupiny pre 
elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády  Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.  
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 V súčasnosti dochádza v Európskej únii ku konvergencii viacerých ochranných 

a preventívnych opatrení v prípadoch násilia na ženách alebo domáceho násilia napr.  

prostredníctvom Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 

a domácemu násiliu a o boji proti nemu, podpísanom vládou Slovenskej republiky 

11. mája 2011.  Medzi takéto zjednocujúce ustanovenia patrí aj mimoriadne 

opatrenie spočívajúce v právomoci nariadiť opustenie spoločného obydlia násilnej 

osobe na dostatočné časové obdobie (Čl. 52 predmetného Dohovoru, v roku 2010 

malo takéto ustanovenie 11 z členských štátov EÚ-27).   

 Dobra trvania takéhoto opatrenia by mala byť dostatočná na zabezpečenie účinnej 

ochrany obete. V členských štátoch Rady Európy sa trvanie príkazu vykázania 

pohybuje medzi 10 dňami až 4 týždňami,  s možnosťou alebo bez možnosti predĺženia 

(Výkladová správa Dohovoru, s. 38).  

 Cieľom predloženého návrhu je prijať legislatívnu zmenu, ktorá sa poskytne efektívna 

ochrana pre obete domáceho násilia pri aplikácií inštitútu oprávnenia policajta 

vykázať násilnú osobu zo spoločného obydlia , t .j. z bytu alebo domu alebo iného 

priestoru spoločné obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného  

okolia  a zakázať vykázanej osobe vstup do spoločného obydlia na dobu 10 dní.  

 Týmto sa vytvorí väčší priestor časový  pre osoby ohrozené  domácim násilím na 

vyhľadanie kvalifikovanej odbornej  pomoci a riešenie situácie.  

 

Predĺženie doby vykázania  vnímame ako pozitívny krok, upozorňujeme však na ďalšie 

nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie účinnosti a efektivity vykázania.  Ide o dôkladné  

preverenie  toho, ako sa daný inštitút uplatňuje  v súčasnosti a či sú dodržiavané všetky jeho 

náležitosti.   Z praxe sa  boli identifikované  viaceré nedostatky 10:  

 niektorí príslušníci/čky PZ nevedia, že vykázať môžu aj násilnú osobu z bytu/obydlia, 

ktoré sú v jej osobnom vlastníctve  

 niektoré policajné hliadky vykazujú iba v prípadoch, keď ide o opakované  ( druhé) 

napadnutie ( ženy v poradniach tvrdia, že jej policajt hovoril, že môže vykázať až na 

druhýkrát) 

                                                      
10 Skúsenosti z právnickej praxe Mgr. M. Kanisa a iných odborníkov a odborníčok,  špecialistov a špecialistiek pre prípady 
násilia na ženách a pracujúcich pre mimovládne organizácie v tejto oblasti.  
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 a iba keď ide o fyzické napadnutie ( pritom v zákone je dôvodom na vykázanie „útok 

na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej 

osoby“, nikde nie je napísané, že musí mať žena zlomený nos a musí tiecť krv) 

 existuje pravdepodobne nejaký vnútorný predpis v polícií, že môžu vykazovať iba ak 

opakovane a iba po fyzickom útoku (vyplýva to z výpovedí klientok, ktoré sa sťažujú 

na postup polície pri vykázaní z obydlia) 

 policajné hliadky nevedia, že vykázať môžu aj počas neprítomnosti násilnej osoby 

 nie vždy útvar Policajného zboru poskytuje ohrozenej osobe súčinnosť pri doručovaní 

návrhu predbežného opatrenia ( ako je to  uvedené § 27a ods. 8) 

 príslušníci a príslušníčky PZ netrvajú na tom, aby  vykázaná násilná osoba odovzdala 

kľúče ( bez tohto  sú  žena a deti   vo veľkom riziku) 

 netrvajú na tom, aby vykázaná osoba udala adresu kde sa bude zdržiavať ( následné 

obštrukcie pri ďalšom  konaní, napr. v prípade PO)  

 príslušné ustanovenie  často má uplatňovať motorizovaná hliadka tvorená  z 18 – 19 

ročných chlapcov  bez náležitých vedomostí a skúseností (  navyše k motorizovanej 

jednotke sa údajne často dá dostať na základe známosti) 

 záznamy  o udalosti a okolnostiach vykázania ( hoci aj opakovaného ) nie sú 

dostatočne zaznamenávané a preto je bežné, že  tá istá osoba je vykázaná aj 

opakovane, pričom táto udalosť nie je súčasťou žiadneho vyšetrovacieho spisu, ani 

nemá vplyv na ďalšie konanie  PZ  ( napr. zváženie zvyšujúceho sa rizika eskalácie 

násilia pri opakovanom vykázaní a pod.)   

V tejto súvislosti preto navrhujeme :  

 Preveriť vnútorné predpisy, ktoré sa na vykázanie viažu  ( vrátane administrácie 

celého procesu) 

 Odstrániť predpisy, ktoré bagatelizujú  násilie a ženy a deti neochránia hneď na 

prvýkrát a aj pri iných ako fyzických útokoch 

 Nastaviť administratívne mechanizmy tak, aby bolo ťažšie nevykázať ako vykázať ( 

know-how z Dánska, Poľska – odbremenili policajtov od administratívny, potom  bolo 

viac vykázaní) 
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 Treba zaviesť  povinný  odhad nebezpečenstva ( rizika)  cez zisťovanie miery strachu o 

život, stupňovanie násilia, prítomnosť zbrane a pod. – na základe toho rozhodnúť 

okamžite o vykázaní 

 Dôkladne preškoliť policajtov  a policajtky v tejto oblasti, pričom máme na mysli 

vstupné ale aj kontinuálne vzdelávanie policajtov a policajtiek prvého kontaktu, ak aj 

vyšetrovateľov a vyšetrovateliek.  
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2. Ukazovatele násilia páchaného na ženách  

          Ukazovatele – indikátory sú  vo všeobecnosti „sumárnym meraním kľúčových 

problémov alebo fenoménov, ktoré nám  umožňuje poukázať na ich pozitívne alebo 

negatívne zmeny“ ( Ivančíková, ed. 2014). Aj v prípade násilia páchaného na ženách hlavnou 

úlohou ukazovateľov je sledovanie   rozsahu problému a evaluácia opatrení a nastavenia 

politík, ktoré majú rozsah problému nielen znížiť, ale v dlhodobej perspektíve aj úplne 

odstrániť.  Nastavenie a harmonizácia ukazovateľov násilia páchaného na ženách je 

predmetom snáh viacerých politík   a inštitúcií na celoeurópskej úrovni už  viac ako 20 rokov. 

Napríklad Európska komisia venuje pozornosť tejto problematike v rámci politík rodovej 

rovnosti ako súčasť  agendy spravodlivosti a bezpečnosti v Európe,  Európsky inštitút rodovej 

rovnosti  sleduje problematiku,  okrem iného, aj v rámci určovania priorít  predsedníctiev 

Rady Európskej únie. Harmonizácia ukazovateľov násilia páchaného na  ženách je náročná 

z toho dôvodu, že ide o prierezovú oblasť naprieč viacerými rezortmi a agendami, ako je 

napríklad kriminalita, súdnictvo, sociálne služby, zdravotníctvo, ako aj z dôvodu  náročnosti 

vymedzenia jednotlivých druhov a foriem násilia páchaného na ženách a ich merania.  

2.1. Prehľad a revízia ukazovateľov násilia páchaného na ženách  

Prehľad o viacerých sústavách ukazovateľov sme priniesli v roku 200911 a navrhli sústavu 

národných ukazovateľov za Slovensko, inšpirujúc sa najmä triedením ukazovateľov podľa 

Organizácie spojených národov: 12  

 Indikátory výsledku  -  prevalenčné údaje, teda rozsah násilia na ženách  počas života 

a počas 12 mesiacov + feminicída ( vraždy žien)  

 Procesné indikátory - sa vzťahujú na administratívne údaje: evidenčné údaje o 

registrovanej kriminalite, prípady násilia na ženách riešené v kompetencii prokuratúr 

SR a súdnictva,  počet prípadov zachytených zdravotníctve. Zameriavame sa aj na  

využívanie niektorých  procesných opatrení,  ktoré by mali prispievať k riešeniu 

prípadov násilia na ženách . Indikujú efektívnosť nastaveného systému  prevencie, 

                                                      
11 Holubová, B., 2009, Národné indikátory násilia páchaného na ženách : Návrh sústavy indikátorov a premenných z oblasti 
násilia páchaného na ženách, IVPR, Bratislava, dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2009/Holubova/Narodne-ukazovatele.pdf  
12 Human Rights Cousil, 2008, Indicators on violence against women and State response, A/HCR/7/6,  Report of the Special 
Rapporteur on violence against women,  its causes and consequences, Yakin Ertürk 

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2009/Holubova/Narodne-ukazovatele.pdf


17 
 

intervencie  a trestania v prípadoch  násilia na ženách a vzťahujú sa na 

administratívne údaje registrácie násilia na ženách, riešenia v trestom–právnom 

systéme, poskytovania zdravotnej a sociálnej pomoci  ženám  zažívajúcim násilie a 

zmierňovanie dopadov násilia na ich životy a životy ich detí. Vzhľadom na vysokú 

latentnosť násilia na ženách vo všeobecnosti platí, že čím vyšší počet registrovaných 

prípadov (skutkov) násilia na ženách, čím viac spravodlivo potrestaných páchateľov, 

čím viac  vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v systéme 

zdravotníctva či poskytnutých služieb pomoci v sociálnom systéme, tým je systém 

ochrany lepšie nastavený a plní efektívne svoju funkciu. 

 Štruktúrne indikátory  sa vzťahujú na legislatívne zabezpečenie problematiky NPŽ, ako 

aj relevantné dokumenty, stratégie či programy v tejto oblasti.  

 Kontextové indikátory zachytávajú zas širšie celospoločenské javy, ktoré môžu 

pôsobiť ako faktory výskytu NPŽ  alebo jeho pretrvávania. 

 

Predmetné ukazovatele  a ich hodnoty tvorili štruktúru doterajších správ o násilí páchanom 

na ženách na Slovensku13.  Každoročne sme však upozorňovali na nízku spoľahlivosť hlavne 

procesných (najmä administratívnych ) ukazovateľov, ktoré sú v priamej závislosti od kvality  

a úplnosti  štatisticko - evidenčných systémov  danej inštitúcie.   Z ostatnej správy o násilí 

páchanom na ženách ( Holubová, 2012) prinášame hlavné zistenia o nedostatkoch: 

 Evidenčné systémy nie sú  komparatívne a vzájomne prepojené. Tým nie je možné  

zhodnotiť efektívnosť riešenia prípadov násilia páchaného  na ženách  v celom 

trestno- právnom procese ( od zistenia, resp. nahlásenia polícií, cez prokuratúru až po  

rozhodnutie súdom) 

 Aj v súčasnosti  pokračuje zavádzanie oddelených systémov evidencie ( na 

prokuratúre   systém Patricia, na polícií databáza priestupkov a pod).   

 Vzhľadom na nepresné vymedzenie evidovaných kategórií ( premenných), ako aj 

nepresnosti pri vypĺňaní, nedostupnosť či neexistencia manuálov - metodík 

evidenčných systémov spôsobujú, že akékoľvek triedenia či porovnávania v čase či 

medzi  jednotlivými rezortmi sú iba indikatívne a nemožno z nich robiť spoľahlivé 

závery. 

                                                      
13 Viac pozri správy zverejnené  na  www.ivpr.gov.sk 
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 Otázkou je, ako  bez náležitého evidenčného systému  a dôkladnej analýzy dát môžu 

tieto systémy efektívne fungovať a byť prínosom pre prácu jednotlivých inštitúcií.  

Očividne predmetné systémy nevyužívajú možnosti, ktoré by im presné, spoľahlivé 

a kompletné evidenčné systémy mohli poskytnúť  či už pre lepšie odhaľovanie 

kriminality, zvýšenie efektívnosti fungovania rezortu či ako podklady pre rozhodnutia 

v zlepšení riadenia ( evidence – based policy).  

Za hlavný nedostatok evidenčných systémov považujeme nepresnosť vo vymedzení pojmov 

a prelínanie viacerých „konceptov“  problematiky násilia páchaného na ženách. Viaceré 

evidenčno-štatistické systémy  a ich sledované kategórie  vychádzajú z vymedzení v trestnom 

kódexe ( napr.  kategória blízka a zverená osoba), niektoré však zaviedli kategóriu „domáce 

násilie“, pričom  tento pojem nie je presne vymedzený.  Pomologická nepresnosť vyplýva 

z prelínania problematiky násilia páchaného na ženách, resp. rodovo- podmieneného násilia  

na ženách a domáceho násilia. Tieto nepresnosti sú spôsobené neustálenosťou politík 

a konceptov na celoeurópskej úrovni. Hoci viaceré  strategické dokumenty obsahujú  

definíciu a vymedzenie pojmov, tieto sa ešte presne neoperacionalizovali do jednotlivých 

sledovaných kategórií premenných, hoci snahy už boli zaznamenané.  

Preto v nasledujúcej stati mapujeme aktuálny vývoj harmonizácie ukazovateľov násilia 

páchaného na ženách na celoeurópskej úrovni. Harmonizácia ukazovateľ zo strany EÚ môže 

vyvinúť pozitívny tlak aj na slovenské inštitúcie a ich štatisticko –evidenčné systémy, aby 

evidovali údaje  podľa presne vymedzenej štruktúre, v primeranej kvalite a frekvencii.  

 

V predchádzajúcom období boli realizované viaceré pokusy o harmonizáciu ukazovateľov na 

celoeurópskej úrovni.  Vo všeobecnosti možno povedať, že predmetné snahy sa  vzťahujú na 

oblasť administratívnych dát ( celá škála údajov o evidovaných  prípadoch násilia na ženách 

v štatistických registroch všetkých relevantných inštitúcií) a ukazovatele odhadovaného 

výskytu – rozsahu násilia, t. j. podiel populácie žien so skúsenosťou toho ktorého druhu či 

formy násilia.  Napriek snahám nateraz k celkovej harmonizácií a dohode na úrovni Európy 

v tejto oblasti ešte nedošlo. Chceme však poukázať na niektoré dôležité udalosti, resp. 

výskumy či analýzy, ktoré môžu byť v budúcnosti relevantné pre nastavenie celoeurópskych 

harmonizovaných  ukazovateľov násilia na ženách.  
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2.2. Indikátory násilia na ženách v rámci predsedníctva Rady EÚ 

Indikátory násilia páchané na ženách sa  väčšinou vzťahujú na základné politické 

dokumenty v tejto oblasti, ktoré nastavením svojich cieľov v mnohom vymedzujú budúce  

ukazovatele. Jedným z takýchto dokumentov je Pekinská deklarácia a Pekinská akčná 

platforma prijaté v roku 1995, ktorých napĺňanie sa sleduje  v rámci  rotujúceho 

predsedníctva Rady Európskej únie.  V rámci oblasti  D – násilie páchané na ženách boli 

prijaté nasledujúce tri strategické ciele:   

D1)  Prijatie integrovaných opatrovaní  na prevencie a elimináciu násilia na ženách  

D2)  Štúdium  príčin a následkov  násilia na ženách a efektívnosti preventívnych 

       opatrení  

D3)  Odstránenie obchodovania so ženami a asistencia obetiam násilia v dôsledku 

       prostitúcie a  obchodovania  

Nie všetky ciele sú rovnomerne rozpracované až na úroveň ukazovateľov. Navyše  v priebehu 

rokov sa agenda násilia na ženách aj konceptuálne vyvíjala a priniesla nové výzvy aj v na 

nastavení ukazovateľov. V predchádzajúcej dekáde boli realizované viaceré prieskumy 

a zisťovania o tom, ako členské štáty napĺňajú  stanovené ciele. Z hľadiska nastavenia 

ukazovateľov je relevantné, že v  roku 2002 počas španielskeho predsedníctva Rady EÚ bola 

pripravená  evaluačná  správa a následne dánske predsedníctvo  Rady EÚ v tom istom roku 

navrhlo sústavu siedmych indikátorov a sub-indikátorov v oblasti domáceho násilia na 

ženách.  Počas nasledovných predsedníctiev boli prijaté  aj ďalšie ukazovatele, ktoré 

zohľadňovali nové pohľady a perspektívy nazerania na násilie páchané na ženách, napr. 

sexuálne obťažovanie. Počas cyperského predsedníctva v júli až decembri 2013 bola 

realizovaná revízia  týchto ukazovateľov a ich možnosti merania.14 Prinášame základné 

zistenia aj s vymedzením jednotlivých indikátorov a sub-indikátorov  pre oblasť D – násilie na 

ženách.15 

 

                                                      
14 V rámci  rotujúceho predsedníctva Rady Európskej únie  si každá predsedajúca krajina  vyberá na základe konzultácie 
a odporúčaní  Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť ( vo Viľňuse) jednu z oblastí Pekingskej akčnej platformy. Správa je 
dostupná na: http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview%20of%20BPfA%20-
%20Violence%20against%20Women%20-%20D.pdf  
15 Ide o neoficiálny preklad indikátorov a sub-indikátorov vzhľadom na to, že Pekinská deklarácia a Pekinská akčná platforma 
neboli do slovenčiny preložené.  

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview%20of%20BPfA%20-%20Violence%20against%20Women%20-%20D.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview%20of%20BPfA%20-%20Violence%20against%20Women%20-%20D.pdf
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Indikátory  pre oblasť D – násilie na ženách ( v rámci  Pekinskej deklarácie a Pekinskej 

akčnej platformy) 

Názov  indikátora Sub-indikátor Zdroje  údajov 

D1: domáce násilie 

páchané na ženách 

– profil obete 

násilia – ženy  

 D1A Počet obetí domáceho násilia – žien  

( počet žien –obetí podľa štatistík 

kriminality, počet obetí podľa 

celoplošných výskumov,  počet úmrtí 

v dôsledku domáceho násilia, podiel 

domáceho násilia  ako percento 

z násilnej kriminality  

 Databáza obsahujúca všetky 

informácie  potrebné na výpočet 

indikátora na celoeurópskej úrovni  

nie je dostupná. Čiastočne je možné 

zistiť údaje o vraždách žien a vzťah 

ku páchateľovi ( UNECE za 17 krajín, 

komparabilita je však obmedzená)  
D1B: informácie o obeti – ženy  (vzťahu 

ku páchateľovi, vek, rodinný stav, štátna 

príslušnosti,  a iné)   

D2 domáce násilie 

páchané na ženách 

– profil páchateľa  

- muža 

D2A počet páchateľov domáceho násilia  

( počet páchateľov podľa štatistík 

kriminality, počet páchateľov 

vyhľadajúcich pomoc  v programoch pre 

páchateľov,  počet páchateľov podľa 

celoplošných výskumov,  a iné) 

Databáza obsahujúca všetky 

informácie  potrebné na výpočet 

indikátora na celoeurópskej úrovni  

nie je dostupná. Čiastočne je možné 

zistiť údaje o vraždách žien a vzťah 

ku páchateľovi ( UNECE za 17 krajín, 

komparabilita je však obmedzená) 

D2B informácie o páchateľovi  (vzťahu ku 

páchateľovi, vek, rodinný stav, štátna 

príslušnosti,  a iné)   

D3 domáce násilie 

na ženách – 

pomoc obetiam  

D3A  typ pomoci obetiam: poradenské a 

krízové centrá, 24/7  krízová  linka pre 

ženy/všeobecná/ pre všetky obete, 

všeobecné núdzové ubytovacie 

zariadenia alebo špecializované pre ženy  

( BŽD),   počet žiadostí o umiestnenie 

v BŽD, financovanie centier, návod pre 

existujúcu pomoc, špeciálne policajné 

jednotky, právne poradenstvo pre obete, 

oficiálne informácie na internete, 

podpora obete  pre ich integráciu späť 

na trh práce, zdravotné záznamy 

o lekárskej starostlivosti a ošetrení, 

koordinácia systému verejnej pomoci, 

špeciálne podporné služby pre zraniteľné 

skupiny, ďalšie podporné opatrenia. 

Výpočet niektorých ukazovateľa/ľov 

je  na základe údajov z roku 2012 

a môže byť zopakovaný.  Zdrojov 

údajov  je správa EIGE "Violence 

against Women Victim Support”.  

Otázne je vymedzenie niektorých 

druhov pomoci, vzhľadom na 

neexistujúce záväzné štandardy či 

ich evaluácia  pozn. autorky)  

D4 domáce násilie 

na ženách – 

opatrenia na 

zastavenie mužov 

D4A Opatrenia: poradenstvo, 

psychologické – psychiatrické liečenie, 

re-socializácia počas výkonu trestu, 

krízové centrá pre mužov,  a iné.  

Databáza obsahujúca všetky 

informácie  potrebné na výpočet 

indikátora na celoeurópskej úrovni  

nie je dostupná. 
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– páchateľov 

v cykle násilia  

D5 domáce násilie 

na ženách – výcvik 

profesionálok a 

profesionálov 

D5A typ tréningu ( nových profesionálok 

a súčasných profesionálok) Databáza obsahujúca všetky 

informácie  potrebné na výpočet 

indikátora na celoeurópskej úrovni  

nie je dostupná 

D5B typ tréningu – cieľová skupina 

(polícia,  súdnictvo, zdravotníctvo, 

vzdelávanie,  sociálna oblasť , 

mimovládne organizácie a pod. ) 

D6 domáce násilie 

na ženách – 

opatrenia štátu na 

elimináciu násilia 

na ženách  

D6A legislatíva a spravodlivosť  

Databáza obsahujúca všetky 

informácie  potrebné na výpočet 

indikátora na celoeurópskej úrovni  

nie je dostupná 

D6B  výskumy a projekty  

D6C  politiky  ( stratégie, plány, 

programy) 

D6D  opatrenia na zvyšovanie 

povedomia 

D6E  rozpočet 

D7 domáce násilie 

na ženách – 

evaluácia  

D7A pokrok ( zmeny v štatistických 

ukazovateľoch, správy, a pod.)  

Databáza obsahujúca všetky 

informácie  potrebné na výpočet 

indikátora na celoeurópskej úrovni  

nie je dostupná 

D7B  poučenie  z programov, aktivít 

a iniciatív  

Zdroj: EIGE, 2013 

V priebehu 20 rokov sa teda nepodarilo pokryť jednotlivé ukazovatele harmonizovanými 

štatistickými informáciami. Kvalitatívne, nekvantifikovateľné ukazovatele v oblasti opatrení 

a politík sú definované  zase veľmi široko. Navyše údajne harmonizované ukazovatele, ako sú 

napríklad ukazovatele  D3   o pomoci obetiam, sú spochybniteľné vzhľadom na nepresné 

vymedzenie a nie vždy zrejmé neodlíšenie všeobecných služieb pomoci od tých 

špecializovaných zohľadňujúcich potreby žien ,  tak ako je to odporúčané v štandardoch Rady 

Európy.  

2.3. Násilie na ženách ako súčasť indexu rodovej rovnosti  

  V roku 2013  Inštitút rodovej rovnosti vo Viľňuse publikuje dlho očakávaný výpočet  

celoeurópskeho indexu rodovej rovnosti ( EIGE, 2013). Ide o syntetický indikátor zložený 

z viacerých subindikátorov na doménach: práca, peniaze, moc, poznanie, čas, zdravie, 

prelínajúce sa nerovnosti a násilie.  Doména násilia  je tu zasadená do teoretických rámcov 

rodovej rovnosti, ktoré skúmajú násilie ako také  a aj rodovo-podmienené násilie páchané na 
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ženách.  Uplatňuje sa tu perspektíva možností  či spôsobilostí ( capabilities)16 a využívajú sa  

nasledovné teoretické koncepty: 

a) rovnaký rešpekt a uznanie (Baker et al., 2004)  

 rovnaké rešpektovanie a uznanie, prejavujúce sa ako sloboda žiť život bez 

obmedzení, ktoré prináša opovrhnutie a nepriateľstvo zo strany dominantnej 

kultúry  

b) rovnosť rešpektu a anti-adrocentrizmus ( Fraser, 1997) 

 ide o princíp rovného rešpektu, ktorý je dôležitý  v kontexte  každodennej 

reprezentácie  žien v post-industriálnej kultúre ako sexuálne objekty pre 

potešenie mužských subjektov; princíp rovného rešpektu  má vplyv na 

sociálne usporiadanie, ktoré objektivizujú a podceňujú  ženy, alebo trivializujú 

aktivity  žien a prehliadajú  prínos žien 

 princíp anti-androcentrizmu problematizuje  dominanciu mužských životných 

vzorcov ako reprezentácie noriem  pre všetkých, pričom uznanie práce žien 

a príjmová bezpečnosť  závisí od konformity žien s androcentrickými 

normami; princíp vyžaduje  decentralizáciu maskulinistických  noriem a to 

dvojakým spôsobom (1)  prehodnotením praktík a vlastností, ktoré sú 

v súčasnosti  podceňované  pretože sú asociované so ženami a ( 2)  znamená 

to zmeniť mužov, ako aj ženy v zmysle rovnosti ženských a mužských noriem 

c) telesná integrita a afiliácia ( Nussbaum, 2003 ) 

 ide o schopnosť   slobodného pohybu z jedného miesta na druhé, byť  v bezpečí 

bez hrozby napadnutia, vrátane sexuálneho útoku  alebo domáceho násilia  

d) telesná integrita a bezpečnosť, rešpekt (Robeyns, 2007) 

 znamená  schopnosť ( capability)  byť chránená  pred všetkými druhmi 

násilia v zmysle vonkajšej aj vnútornej bezpečnosti s s cieľom zachovania 

telesnej integrity žien,  ale aj rozhodovanie žien  o vlastnom tele v zmysle 

zachovania  vlastnej telesnej integrity  

 koncept kultúrneho násilia sa vzťahuje na dôstojné zaobchádzanie so 

ženami a schopnosť  žien byť rešpektovanými bytosťami. 

                                                      
16 Ide o prístup  Amartya Sena, ktorý v 80- tych rokoch  20. storočia zahrnul do ekonomickej teórie  viacero ideí, dovtedy 
v ekonomických prístupoch opomínané.  Ide o schodnosť jednotlivca niečo urobiť, mať k niečomu prístup v zmysle  rovnosti 
príležitostí a možností, ktoré  by mala  spoločnosť poskytovať všetkým rovnako. 
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Zdanlivo abstraktné koncepty umožňujú nazerať na násilie na ženách v širších súvislostiach, 

ktoré indikujú mechanizmy udržiavania výskytu násilia, neefektívneho riešenia  prípadov 

násilia  a jeho celospoločenských dôsledkov.  Napríklad koncept  rovnakého rešpektu 

a uznania pre ženy v porovnaní s mužmi ( ako  tvorcov  a prijímateľov výhod dominantnej 

kultúry)  môže znamenať v praxi  snahu o rešpektovanie potrieb žien zažívajúcich násilie 

a nebagatelizácie ich skúseností  zo strany polície a iných zodpovedných inštitúcií.   Mediálna 

reprezentácia žien ako sexuálnych objektov zase môže byť vnímaná ako mechanizmus 

permanentného  znižovania dôstojnosti žien  a uplatňovania pohľadu androcentrickej kultúry 

na ženy, napomáhajúcich páchať a netrestať sexualizované a iné násilie na ženách. Takto 

pomerne široko vymedzený kontext  násilia páchaného na ženách sa potom môže odzrkadliť 

nielen  v nastavení  indikátorov, ale aj inšpirovať  kategórie  premenných v populačných 

prieskumoch a overovanie hypotéz formulovaných na základe operacionalizácie jednotlivých 

predpokladaných faktorov prispievajúcich k výskytu a pretrvávania násilia páchaného na 

ženách.  

Doména násilia v indexe rodovej rovnosti sa od ostatných sub-indikátorov zahrnutých 

v indexe odlišuje tým, že nesleduje rozdiely medzi mužmi a ženami, ale odstránenie násilia 

ako takého. Na násilie sa nenazerá z rodovej perspektívy, ale z perspektívy žien. Ide teda 

o rodovo – podmienené násilie na ženách, pretože sa uznáva, že násilie je výrazom moci  

spojenej s dominanciou niektorých foriem maskulinity.  Väčšinou  ide o dominanciu nad 

ženami.   Doména kombinuje viaceré formy násilia na ženách a analyzuje ich z hľadiska 

mocenských vzťahov a ako niečo, čo je spoločné pre všetky ženy (EIGE, 2013). 

Doména násilia je v indexe rozdelená do dvoch sub-domén:  priame násilie a nepriame 

násilie. 

Doména násilia a jej sub-domény v indexe rodovej rovnosti 

 

Zdroj: EIGE, 2013 

násilie 

priame násiie

nepriame 
násilie 
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Priame násilie sa chápe ako porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Zameriava 

sa na všetky násilné konania  rodovo-podmieneného násilia voči ženám, ktoré  môžu 

spôsobiť fyzickú, sexuálnu a psychickú ujmu alebo utrpenie jednotlivcovi, vrátane vyhrážania 

sa takýmto konaním, donútenie alebo svojvoľné obmedzovanie slobody, vyskytujúce sa na 

verejnosti alebo v súkromnom živote.  Väčšina násilia  je konaná mužmi proti mužom, avšak 

takéto násilie sa významne líši  od vzorcov násilia používaných niektorými mužmi voči ženám 

a deťom v kontexte  rodovo-podmieneného násilia. Násilie ako také  je možno vnímať ako 

agresívne správanie, ktoré je výrazom určitého druhu maskulinity a presadzovania moci.  

S cieľom udržania  mocenskej štruktúry medzi mužmi a ženami, ide o agresívne správanie 

používané v rôznych formách. Napríklad sexuálne obťažovanie  je používané na kontrolu  

správania žien na verejnosti alebo v pracovnom prostredí, znásilnenie  na presadenie  

dominancie nad neznámou osobou alebo nad intímnou partnerkou. Priamym rodovo-

podmieneným násilím na ženách je aj napadnutie lesbickej ženy, ktorá môže ale aj nemusí 

narúšať rodové normy. Napadnutie lesbickej ženy je tak  „korektívnym“ a zastrašujúcim 

opatrením  na udržanie súčasných rodových noriem. Okolnosti  a kontext rodovo-

podmieneného násilia môžu byť rôznorodé a násilné konanie sa môže odohrávať na 

verejnosti, v súkromí aj v pracovnom prostredí (EIGE, 2013).   

Nepriame násilie, ako sub-doména indexu násilia sa zamerania  najmä na postoje 

a stereotypy, vzhľadom na to, že pomalý vývoj rodovej rovnosti sa často vzťahuje na 

nedostatok pozornosti ku kultúrnym normám  a postojom, ktoré sú oporou rodovým 

praktikám. (EIGE, 2013).  Postoje a stereotypy tak môžu byť vnímané ako faktor či  príčina 

priameho  rodovo-podmieneného násilia, ktoré je obsiahnuté v prvej sub-doméne.  Sociálne 

postoje o rode/pohlaví  vo svojich dôsledkoch vnucujú  predstavy o feminite a maskulinite. 

Tieto môžu mať veľmi rôznorodé podoby, od  nesúhlasu s prácou matiek na plný pracovný 

úväzok až po konflikt v očakávaniach  o feminínom správaní  a vodcovstve.  Ženy  môžu byť 

tak znevýhodňované  napríklad pokiaľ ide o dosahovanie významnej mocenskej pozície alebo 

normatívnych očakávaniach  v starostlivosti o druhých. Hoci sa postoje mladej generácie 

zmenili, správanie zostalo väčšinou nezmenené (Robeyns, 2007). 

Podľa tvorcov a tvorkýň domény násilia v indexe rodovej rovnosti je dôležité  zamerať sa aj 

na stereotypy.  Stereotypy sú manifestáciou kognitívnej schopnosti zatrieďovania a chápania 

informácie v danom prostredí, manifestáciou významu reflektujúceho spoločne zdieľané  
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sociálne presvedčenia, hodnoty a normy, ktoré diktujú rodové roly (EIGE, 2013).  Stereotypy 

sú zvnútornené podvedome a sú výsledkom kumulatívneho procesu učenia sa, utváraného 

kultúrou a spoločnosťou.  Hoci stereotypy vytvárané jednotlivcami  a zdieľané spoločnosťou  

môžu obsahovať určitú mieru pravdy, nanešťastie sú hrubými zjednodušeniami reality.  

Navyše hodnotový systém uplatňovaný  v rodových stereotypoch je prekážkou rodovej 

rovnosti. Príkladom je už sťažený prístup žien k niektorým zamestnaniam, mocenským 

pozíciám alebo oblastiam štúdia.  

Nazeranie na násilie na ženách ako kritickú oblasť rodovej rovnosti je dôležité, pretože 

dopad rodovo-podmieneného násilia na ženách je ohromný z hľadiska individuálnych obetí , 

ale aj z hľadiska symbolického dopadu na spoločnosť. Rodovo-podmienené násilie na ženách 

je priamou formou násilia, ktoré je nepriamo podporované normami a postojmi 

v spoločnosti, prameniacich a vzťahujúcich sa na rodové stereotypy ( EIGE, 2013).  

Napriek prínosnému  teoretickému a konceptuálnemu rozboru násilia na ženách neboli  sub-

domény násilia v indexe rodovej rovnosti zatiaľ pokryté konkrétnymi indikátormi a teda ani 

zahrnuté do   výpočtu jeho celkovej  hodnoty.  Priame násilie má byť v budúcnosti sýtené 

výsledkami Celoeurópskeho výskumu násilia na ženách realizovaného Agentúrou pre 

základné  ľudské práve  ( FRA), zatiaľ čo pri nepriamom násilí, napriek jeho významu, nebol 

zatiaľ vymedzený ani rámcový zdroj údajov na jeho empirické zisťovanie.  
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3. Prevalencia - rozsah výskytu násilia páchaného na ženách 

v populácií  

V roku 2012 bol zrealizovaný prvý celoeurópsky výskum násilia páchaného na ženách.  

Základné výsledky boli publikované  v marci 2014 a z toho dôvodu boli zaradené do súčasnej 

správy.   

3.1. Základné informácie o Celoeurópskom výskume Agentúry Európskej 

únie pre základné práva   

Výskum  Násilie páchané na ženách: Celoeurópsky výskum Agentúry Európskej únie pre 

základné práva  (ďalej len „Výskum FRA“) bol reakciou na požiadavky Európskeho 

parlamentu ( 2009) a Rady Európy ( 2010) získať celoeurópske porovnateľné údaje o násilí 

páchanom na ženách pre účely prípravy politík a praktických opatrení v tejto oblasti.  

Prípravou a realizáciou výskumu bola poverená Agentúra  Európskej únie pre základné práva  

( ďalej len  agentúra FRA), ktorá na základe osobných rozhovorov ( štandardizovaných 

dotazníkov) získala  údaje od 42 000 žien z 28 členských štátov EÚ,  v priemere 1 500 žien za 

jeden členský štát ( FRA, 2014a).  

Na Slovensku bolo realizovaných 1 512 rozhovorov na  vzorke  reprezentatívnej pre 18 – 74 

ročné ženy, vybraných náhodným  výberom,   realizované vyškolenými anketárkami, ktoré  

absolvovali  dvojdňový špecializovaný tréning ( FRA, 2014b).   Zber dát na  Slovensku bol 

realizovaný  agentúrou Medián v období od 4/2012  do 7/2012, metódou osobných 

štandardizovaných rozhovorov  formou CAPI ( osobné rozhovory vedené s pomocou 

počítačov, resp. odpovede zaznamenávané  anketárkou priamo do počítača). Pričom prvý 

kontakt  anketárky bol iniciovaný osobne a na základe rozhodnutia respondentky bol 

rozhovor vedený u nej doma, alebo na mieste určenom samotnou respondentkou. 

Priemerná dĺžka rozhovoru  bola 43 minút, avšak pri vysokej  variabilite  v dôsledku 

filtračných otázok.  O precíznosti  nastavenej metodológie  svedčí aj realizácia simultánneho 

mediálneho monitoringu printových médií  dva týždne pre  začiatkom terénneho zberu dát. 

Monitoringom  283 článkov  bol zisťovaný prípadný „nežiaduci“ vplyv  na prevalenciu  násilia 

( FRA, 2014b).  Samotný dotazník  mal  celkovo 12 sekcií  a  168 otázok s rozsiahlymi  

batériami  o jednotlivých druhoch násilia  a  páchateľov ( FRA, 2012).  Dotazník obsahoval aj  

samovypĺňaciu časť so šiestimi  najcitlivejšími otázkami zameranými na  fyzické a sexuálne 
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násilie zo strany  ex/partnera a počas detstva ženy.   Výskumom FRA sa zisťovala primárne  

skúsenosť s rôznymi druhmi násilia: fyzickým, sexuálnym, psychologickým, sexuálnym, 

osobitne aj so sexuálnym obťažovaním  vrátane nebezpečného prenasledovania (stalkingu).  

Anketárky sa opytovali aj na  subjektívnu  mieru pociťovaného ohrozenia či bezpečia ženy, 

zdravotné postihnutie a znalosť vybraných organizácií poskytujúcich špecializovanú pomoc 

alebo všeobecne z oblasti násilia páchaného na ženách.   Vzhľadom na referenčné  obdobie  

v živote ženy sa  skúsenosť s násilím vzťahovala na:  (a) od  15 rokov veku ženy  doteraz   

(  prevalencia počas života); (b) v priebehu 12 mesiacov pred rozhovorom ( krátkodobá 

prevalencia); (c) v detstve ( do 15 rokov veku ženy). Dotazník obsahoval aj otázky 

o dôsledkoch prežitého násilia a druhu pomoci,  ktorý žena vyhľadala, resp. príčiny 

nekontaktovania  relevantných inštitúcií. Vzhľadom na už aj tak veľký rozsah dotazníka, tento 

obsahoval len pomerne málo socio-demografických premenných samotných respondentiek. 

Okrem veku a rodinného statusu  je možné údaje  analyzovať aj vzhľadom na počet detí 

( vrátane adoptívnych),  príjem, resp. finančné zázemie  a veľkosť domácnosti, vzdelanie, 

náboženské vyznanie ženy, príslušnosť k etnickým, náboženským alebo sexuálnym 

minoritným skupinám, veľkosť sídla a krajiny pôvodu ženy, resp. jej partnera, zamestnanie  

a pracovnej pozície  respondentky ( FRA, 2012).  

Doteraz boli oficiálne zverejnené  vybrané výsledky za  všetky zúčastnené členské štáty EÚ-

28 ( FRA, 2014a) 

 Celkový rozsah a povaha násilia na ženách, vrátane násilia   partnerského násilia 

 Následky fyzického a sexuálneho násilia na ženách, vrátane partnerského násilia 

 Psychologické partnerské násilie 

 Skúsenosti s nebezpečným prenasledovaním 

 Skúsenosti so sexuálnym obťažovaním  

 Skúsenosti s násilím  počas detstva 

 Strach z viktimácie a jeho dopady 

 Postoje  a povedomie o násilí páchanom na ženách.  

Základné triedenia  za všetky krajiny, vrátane Slovenskej republiky sú dostupné v online 

databáze FRA. V limitovanom rozsahu je tak možné  získať   základné ukazovatele a vybrané 
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triedenia podľa socio-demografických znakov.17  V nasledujúcej časti uvádzame len základné  

zistenia o celkovej prevalencii násilia na ženách, vybraných dôsledkoch a druhu vyhľadanej 

pomoci.  Ide zámerne len o prvý  náhľad na veľmi komplexné dáta, bez uvádzania 

vzájomných súvislostí, korelácií či kumulatívnych dôsledkov,  s cieľom poskytnúť   v prvom 

rade celkový obraz o rozsahu traumatizujúcich skúseností žien  s násilím.   

3.2. Vybrané výsledky za Slovensko  

Výsledky potvrdzujú pretrvávanie vysokej  miery prevalencie násilia na ženách, dosahujúcej 

priemer EÚ-28. Niektoré ukazovatele za Slovensko však dosahujú výrazne vyššiu  úroveň ako 

je európsky priemer.  V prípade  dosiahnutej nadpriemernej úrovne uvádzame pri  vybraných 

ukazovateľoch aj priemerné údaje za EÚ- 28.  

Základným prevalenčným ukazovateľom je podiel populácie žien Slovenska, ktoré počas 

svojho života zažili fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany partnera, alebo inej osoby.  

Počas svojho dospelého života, od svojich 15 rokov doteraz,  bolo fyzickému a/alebo 

sexuálnemu násiliu vystavených celkovo 34% žien Slovenska (priemer EÚ-28 je  33%). Počas 

jedného roka,  12 mesiacov pred rozhovorom,  fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu bolo 

vystavených  10%  populácie žien Slovenska. 

 

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

                                                      
17 European Union Agency for Fundamental Rights:  Survey data explorer - Violence against women survey,  
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php 
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S cieľom poukázať na  širokú škálu násilných aktov,  s ktorými  ženy na Slovensku  majú 

skúsenosť a ktoré sú neustále predmetom bagatelizácie a často považované za súčasť 

„rodinných hádok“  zo strany  laickej ale často aj odbornej verejnosti,  uvádzame presné 

znenie otázok, ktorými bola prevalencia predmetného druhu násilia meraná.  Fyzické násilie 

bolo zisťované nasledovnými násilnými aktmi v podobe otázok: Vyhrážal sa, že vám fyzicky 

ublíži? Strčil alebo sotil do vás? Dal vám facku? Hodil po vás nejaký tvrdý predmet? Silno vás 

schytil alebo vás ťahal za vlasy? Udieral vás päsťou alebo tvrdým predmetom, alebo do vás 

kopal? Popálil vás? Snažil sa vás zadusiť alebo vás uškrtiť? Porezal alebo bodol vás, alebo na 

vás vystrelil?  Udieral vašou hlavou o niečo? Sexuálne násilie bolo zisťované nasledovnými  

násilnými aktmi v podobe otázok: Nútil vás niekto k pohlavnému styku tým, že vás násilím 

držal alebo vám iným spôsobom ubližoval? Alebo sa vás, okrem toho, niekto pokúšal prinútiť 

k pohlavnému styku tým, že vás násilím držal alebo vám iným spôsobom ubližoval? Alebo 

vás, okrem toho, nútil zúčastňovať sa na akejkoľvek forme sexuálnej činnosti, ktorej ste sa 

zúčastniť nechceli alebo nebolo vo vašich silách takúto účasť odmietnuť? Alebo ste súhlasili 

so sexuálnou činnosťou zo strachu z toho, čo by mohlo nasledovať v prípade, že by ste 

odmietli? (Pod pohlavným stykom máme na mysli nútený orálny sex, nútenú análnu alebo 

vaginálnu penetráciu).   Na predmetných škálach násilných útokov pracoval celý tím 

odborníkov a odborníčok, aby zjednotili viacero valídnych škál používaných v národných 

viktimologických  výskumoch s rovnakou tematikou.  

 

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012 
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 V celoeurópskom porovnaní krajinami s najväčšiu prevalenciou partnerského 

a nepartnerského sexuálneho a/alebo fyzického násilia na ženách sú Dánsko ( 52%) , Fínsko  ( 

47%) a Švédsko ( 46%)  Krajinami s najnižšou prevalenciou  zase Poľsko ( 19%) , Rakúsko  ( 

20%) a Chorvátsko  (21%) .  Slovensko so svojimi 22% patrí  podľa tohto ukazovateľa ku 

krajinám s najnižšou prevalenciou násilie počas života ženy, resp. od jej 15 rokov života.  

Podiel populácie žien so skúsenosťou fyzického/alebo sexuálneho násilia zo strany  

partnera alebo ne-partnera od svojich 15 rokov veku ( v %) 

 

 

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012 
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 Ak sa však pozrieme na ten istý ukazovateľ, teda skúsenosť s fyzickým a/alebo sexuálnym 

násilím zo strany partnera alebo nepartnera dostávame však iný obraz. Slovensko so svojimi 

6% sa dostáva medzi krajiny s najvyššou prevalenciou ( spolu s Bulharskom a Maďarskom).18  

Podiel populácie žien so skúsenosťou fyzického/alebo sexuálneho násilia zo strany  

partnera alebo ne-partnera 12 mesiacov pred rozhovorov ( v %) 

 

 

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

Horeuvedenej skúsenosti s násilím počas posledných 12 mesiacov potom zodpovedá aj 

podiel žien, ktoré sa obávajú sexuálneho alebo fyzického napadnutia zo strany akejkoľvek 

                                                      
18 6% má podľa grafu viac krajín, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko však boli, zrejem na desatinné čísla? Zaradené medzi  
krajiny s najvyššou prevalenciou ( viac na http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php ) 

http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php
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osoby. Slovensko sa spolu s Fínskom,  Švédskom, Dánsko, ale aj  Českou republikou patria 

medzi krajiny, v ktorých  je najvyšší podiel žien s obavami z napadnutia.  

 

Podiel žien s obavami z fyzického alebo  sexuálneho napadnutia zo strany akejkoľvek 

osoby ( v %) 19 

 

 

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

 

                                                      
19 Otázka znela: Ako často, pokiaľ vôbec, ste v posledných 12 mesiacoch mali strach, že by Vás mohol niekto fyzicky alebo 
sexuálne napadnúť a ublížiť Vám?  
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3.3. Partnerské násilie  -  zažité  násilie zo strany manžela/partnera ženy 

Jednými  z najčastejších  páchateľov násilia na ženách sú  vlastní manželia alebo partneri 

ženy.  Partnerské  fyzické a/alebo sexuálne násilie zažilo počas svojho dospelého života 23% 

žien (priemer EÚ-28 je 22%). Zo strany súčasného partnera to bolo 12%  a zo strany bývalého 

partnera 26% žien Slovenska. Počas jedného roka, t. j. 12 mesiacov pred rozhovorom, 

zažívalo fyzické a/alebo sexuálne partnerské násilie 6% žien.  Vzhľadom na druh násilia, 22% 

zažilo fyzické  a 8% sexuálne násilie zo strany partnera od svojich 15. rokov. Oba posledné 

prevalencie údaje sú o niečo vyššie  ako je celoeurópsky priemer.  

Ženy so skúsenosťou fyzického násilia zo strany 

partnera od svojich 15. rokov ( v %) 

 

Ženy so skúsenosťou sexuálneho  násilia zo 

strany partnera od svojich 15. rokov ( v %) 

 

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

 

Navyše jednu z foriem psychického násilia, ako je napríklad kontrolujúce správanie, 

ponižovanie a zastrašovanie, vyhrážanie ublížením deťom a pod., zažilo počas svojho života 

zo strany partnera  47% žien ( priemer EÚ-28 je 43%). 
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Ženy so skúsenosťou psychologického násilia so strany partnera od 15. rokov 

veku ( v %, viacnásobné odpovede) 

Kontrolujúce správanie (snaží sa ju  izolovať  od priateľov a rodiny, musí 

vedieť kde je, rozčúli sa ak hovorí s inými mužmi ( ženami), podozrieva ju 

z nevery)  

35 

Ekonomické násilie (bráni jej nezávisle rozhodovať o rodinných financiách 

alebo nákupoch, zakazuje pracovať mimo domu) 
15 

Abusívne správanie (znevažuje a ponižuje ju na verejnosti a súkromí, zakazuje 

opustiť dom alebo ju zamkol, nútil ju pozerať pornografiu, zastrašoval ju, 

vyhrážal  sa násilím ) 

38 

Vydieranie deťmi (vyhrážal sa únosom detí, že im ublíži ) 9 

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

 

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

Celkovo teda partnerské fyzické a/alebo sexuálne násilie počas svojho života zažije 23% žien 

a psychické  47% žien Slovenska. 
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Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012 

 

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

V dôsledku  fyzického násilia ženy uvádzali  rôzne druhy zranení, z ktorých väčšina z nich sú 

viditeľné a vystopovateľné  na tele ženy. Modriny a škrabance uviedlo 42% žien, rany, výrony 

a popáleniny 7% žien, fraktúry a zlomené zuby 4%. Potrat v dôsledku napadnutia zo strany 

partnera uviedli  až  2% žien.  Z dlhodobých psychických problémov v dôsledku partnerského 

násilia zažíva 46%  obetí pocit ohrozenia, 41% úzkosť, 24% depresie, 22% má ťažkosti so 

spánkom a 19% ťažkosti so vzťahmi. 
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V dôsledku najzávažnejšieho incidentu sexuálneho a/alebo fyzického  partnerského násilia 

kontaktovalo políciu iba 8% žien,  zariadenia zdravotnej starostlivosti 12%, nemocnicu 10%, 

právnika alebo právničku 9%, cirkevnú/náboženskú organizáciu 6%, sociálne služby 4%, 

ženské azylové domy 2% a organizácie pre obete násilia 2%. Treba zdôrazniť, že 

kontaktovanie konkrétnych inštitúcií  úzko súvisí s ich  výskytom, dostupnosťou, alebo 

informovanosťou ženy o poskytovaných službách.   Ak v okolí bydliska ženy, ktorá  navyše 

zažíva kontrolujúce správanie a nútenú sociálnu izoláciu , nie je žiadna špecializovaná 

organizácia s adekvátnymi službami pomoci, žena aj v súčinnosti s ďalšími nepriaznivými 

faktormi ( ako je napríklad  ekonomická  neautonómnosť  v dôsledku diskriminačne 

nastaveného trhu práce a neúmerných zaťažením rodičovských povinností) naďalej zotrváva 

v násilnom vzťahu a vyvíja nespočetné stratégie prežitia, vyhýbania sa  násilným útokom 

alebo ustátia každého jedného ďalšieho napadnutia.  

Kontaktovanie služieb pomoci v dôsledku najzávažnejšieho  sexuálneho a/alebo fyzického 

partnerského násilia od 15 rokov veku ženy ( v % , populácia žien) 

Políciu 8 

Nemocnicu 10 

Lekára, zdravotné stredisko alebo inú inštitúciu zdravotnej starostlivosti 12 

Sociálne služby 4 

Ženské azylové centrum 2 

Organizáciu na pomoc obetiam násilia 2 

Cirkev/náboženskú organizáciu 6 

Právnu pomoc/ právnika 9 

Inú službu/ organizáciu 2 

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

Dôvodmi nekontaktovania polície v dôsledku najzávažnejšieho fyzického a/alebo sexuálneho  

incidentu zo strany partnera označovali ženy najčastejšie možnosť, že „si s tým poradila 

sama/oslovila som kamaráta/kamarátku/vyriešila som to v rodine“ ( 31%).  Pre ženy je teda z 

rôznych dôvodov  násilie zo strany manžela ešte  stále súkromnou vecou, s ktorou sa skôr 

obracajú na svojich blízkych, ako  na políciu.  Dôvodom môže byť aj pomerne nízka dôvera 

voči polícii ako celku alebo voči jej postupom.   Svedčia o tom aj ďalšie, najčastejšie uvádzané 

dôvody nekontaktovania polície:  „hanba, rozpaky, nechcela som, aby o tom ktokoľvek 

vedel“ ( 23%), spolu so „strach a pomsta páchateľa“( 23%). 
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Dôvody nekontaktovania polície v dôsledku najzávažnejšieho fyzického a/alebo sexuálneho 

partnerského násilia počas života ženy ( v %, viacnásobné odpovede) 

Poradila som si s tým sama/oslovila som kamaráta/kamarátku/vyriešila som to v rodine 31 

Strach z páchateľa, z pomsty 23 

Hanba, rozpaky, nechcela som, aby o tom ktokoľvek vedel 23 

Nechcela som, aby to niekto vedel/ chcela som to udržať v tajnosti 22 

Myslela som si, že s tým aj tak nič neurobia 21 

Tomu, čo sa mi stalo, som neprikladala veľký význam/nebolo to pre mňa závažné/vôbec mi to nenapadlo 17 

Myslela som si, že by s tým aj tak nič nemohli urobiť 11 

Nechcela som, aby bol útočník zatknutý alebo aby mal problémy s políciou 11 

Nechcela som, aby náš vzťah skončil 11 

Aj tak by mi nikto neveril 9 

Partner, alebo niekto iný mi v tom zabránil alebo ma od toho odhovoril 6 

Myslela som si, že to bola moja vina 4 

Bola som citovo príliš rozrušená na to, aby som kontaktovala políciu 3 

Bála som sa, že prídem o deti 3 

Pomoc som vyhľadala na inom mieste 3 

Iný dôvod 3 

Niekto iný to nahlásil, alebo polícia sa o tom dozvedela sama 1 

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

 

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

Pri zisťovaní  nedostatkovosti služieb pomoci/asistencie  je pomerne alarmujúce, že až 38% 

žien nechcelo žiadnu pomoc ani v dôsledku najzáväznejšieho fyzického a/alebo sexuálneho 

partnerského násilia.  Zároveň však až 27% žien by privítalo  len sa s niekým porozprávať 
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a morálnu podporu, 24% zase praktickú pomoc a 21% ochranu pred ďalším 

prenasledovaným.  

Prekonať partnerské násilie pomohol ženám najviac rozvod/rozchod ( 31%), podpora rodiny 

a priateľov ( 27%) a osobná sila a rozhodnosť ( 24%). S fyzickým a/alebo sexuálnym 

partnerským násilím sa doteraz nevyrovnalo 33% žien. 

 

3.4. Nepartnerské násilie   - zo strany inej  osoby okrem manžela/partnera 

Skúsenosť s nepartnerským fyzickým a/alebo sexuálnym násilím malo počas svojho 

dospelého života 22 % žien Slovenska. Na Slovensku majú skúsenosť so znásilnením, 

pokusom o znásilnenie alebo s inou formou sexualizovaného násilia  4% žien.20 Počas 

jedného roka (12 mesiacov pred rozhovorom)  takúto traumatizujúcu skúsenosť získa 1% 

populácie žien Slovenska. Najčastejšie je páchateľ  zo strany rodiny alebo príbuzný ( 46%),  

osoba spojená so školou/štúdiom ( 30%), iná známa osoba ( 28%), kamarát  alebo známy ( 

26%). Pre ženu neznámi páchatelia tvoria iba 16%.  

 

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

                                                      
20 Sexuálne násilie bolo zisťované nasledovným násilnými aktmi: donútenie alebo pokus o donútenie k pohlavnému styku, 
nútenie k účasti  na sexuálnej činnosti proti vôli ženy, súhlas so sexuálnou činnosťou zo strachu.  
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Podľa pohlavia páchateľa/ľov išlo v 80% o muža, o ženy v 13%, zo strany muža aj ženy v 4%. 

V najzávažnejšom prípade nepartnerského násilia bol páchateľ sám ( 83%), v 10% prípadov 

dvaja páchatelia, v 5% prípadov traja a viac, 2% žien  neodpovedali. 

 Pohlavie páchateľa/ľov fyzického a/alebo sexuálneho nepartnerského násilia ( v %, populácia žien) 

Muž 80 

Žena 13 

Aj  muž aj žena 4 

Neviem 2 

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

Fyzické zranenia v dôsledku najzávažnejšieho fyzického a/alebo sexuálneho útoku zo strany 

ne-partnera boli o niečo menej frekventované ( aj vzhľadom na to, že ženy zažívajú najviac 

partnerské násilie), vzhľadom na svoju závažnosť však boli porovnateľné  so zraneniami 

v dôsledku partnerského násilia. Modriny a škrabance malo 23% žien, rany, výrony 

a popáleniny 5 % žien,  fraktúry alebo zranenia mozgu po 3 %, vnútornými zraneniami trpelo 

1% žien v dôsledky fyzického a/alebo sexuálneho útoku zo strany inej osoby – zväčša muža.  

 

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

Najčastejším miestom najzávažnejšieho nepartnerského sexuálneho a/alebo fyzického násilia 

bola vlastná domácnosť ( 33%), škola alebo práca ( 17%), dom alebo byt iného ( 13%) a ulica, 
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verejné priestranstvo ( 12%). Políciu v prípade najzáväznejšieho nepartnerského násilia 

kontaktovalo 12% žien, nemocnicu 9% a lekára či zdravotné stredisko 14% žien. 

Kontaktovanie služieb pomoci v dôsledku najzávažnejšieho nepartnerského násilia od 15 

rokov veku ženy ( v % , populácia žien) 

Políciu 12 

Nemocnicu 9 

Lekára, zdravotné stredisko alebo inú inštitúciu zdravotnej starostlivosti 14 

Sociálne služby 3 

Ženské azylové centrum 1 

Organizáciu na pomoc obetiam násilia 1 

Cirkev/náboženskú organizáciu 6 

Právnu pomoc/ právnika 5 

Inú službu/ organizáciu 1 

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

 

3.5. Násilie počas detstva ženy 

Počas detstva ženy, pred jej 15. rokom života, bolo fyzickému, sexuálnemu alebo 

psychickému násiliu  zo strany dospelej osoby vystavených 36%  žien. Fyzickému násiliu  33%, 

sexuálnemu násiliu 4%, psychickému 8% zo strany dospelého  člena rodiny alebo iného 

príbuzného. Fyzické násilie počas detstva bolo zisťované nasledovnými násilnými aktmi: (a) 

Bil/a vás tak silno, že vás poranil,  (b) Kopal/a vás tak silno, že vás poranil, (c)  Bil/a vás tak 

silno predmetom ako napr. palica, trstenica alebo opasok, že vás poranil, (d) Poranil/a vás 

tým, že vás bodol alebo porezal (e) Vyhrážal/a sa vám, že vám veľmi ublíži alebo vás zabije.  

Sexuálne násilie bolo zisťované nasledovnými otázkami: (a) Odhalil/a pred vami svoje 

genitálie, keď ste nechceli, aby to robil/a?, (b) Nútil/a vás pózovať nahú pred inou osobou 

alebo na fotografiách, video záznamoch alebo pred web kamerou bez toho, aby ste to 

chceli?, (c) Dotýkal/a sa intímnych častí vášho tela – genitálií alebo pŕs –  bez toho, aby ste to 

chceli?, (d) Nútil/a vás dotýkať sa intímnych častí jej tela – genitálií alebo pŕs – bez toho, aby 

ste to chceli?, ( e) Nútil/a vás táto osoba vykonávať s ňou pohlavný styk, keď ste nechceli?   
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Násilie počas detstva ženy podľa typu páchateľa/ľky a druhu násilia ( v %, viac možností) 

 fyzické sexuálne psychické 

Otec ( alebo nevlastný otec alebo pestún) 59 5 58 

Iný príbuzný mužského pohlavia 16 10 17 

Učiteľ, doktor alebo kňaz mužského pohlavia 12 7 
 

Známy, kamarát alebo sused mužského pohlavia 9 36 
 

Matka ( alebo nevlastná alebo pestúnka) 43 4 30 

Iná príbuzná ženského pohlavia 12 
 

14 

Učiteľka, doktorka, kňažka 9 
  

Známa, kamarátka alebo suseda 6 9 
 

Neznámy muž 
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Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012 

Celkovo až 68% ženskej populácie si myslí, že násilie na ženách je  na Slovensku veľmi 

a/alebo pomerne rozšírené. Takmer 1/3 populácie žien pozná inú ženu - obeť domáceho 

násilia z okruhu svojej rodiny či priateľov, 28% zase z okruhu práce alebo školy. Takmer 60% 

žien Slovenska poznalo aspoň jednu organizáciu alebo inštitúciu, ktorá sa venovala pomoci 

ženám zažívajúcim násilie. 

3.6. Stalking a sexuálne obťažovanie  

Výskum sa zameral aj na prevalenciu sexuálneho obťažovania a nebezpečného 

prenasledovania ( stalkingu). Nebezpečné prenasledovanie bolo merané nasledovnou 

batériou prejavov  stalkingu: posielala vám emaily, textové správy (SMS) alebo okamžité 

správy, ktoré boli urážlivé alebo výhražné, posielala vám listy alebo pohľadnice, ktoré boli 

urážlivé alebo výhražné, uskutočňovala urážlivé, výhražné alebo tiché  telefónne hovory, 

uverejnila urážlivé komentáre o vás na internete, zdieľala vaše intímne fotky alebo videá, či 

už na internete alebo cez mobilný telefón, vyčkávala alebo čakala na vás pred vaším domom, 

pracoviskom alebo školou bez patričného dôvodu, úmyselne vás sledovala, zámerne 

zasahovala do vášho majetku alebo ho poškodila.  Od svojich 15 rokov veku zažilo aspoň 

jeden a/alebo opakovane  takýto prejav 16 % žien Slovenska (   EÚ priemer  18%) , za 

posledných 12 mesiacov  6%  žien.  Podľa typu páchateľa išlo hlavne o neznámu osobu (  

38%),  partnera  ( 31%) a inú známu osobu ( 21%).  Podľa pohlavia osoby, ktorá ženu 

prenasledovali bolo 63% mužov,  8% žien, 13% žena aj muž a 16% žien so skúsenosťou 

stalkingu nepoznalo pohlavie osoby.  Najzávažnejší prípad stalkingu  trval od jedného 

mesiaca do jedného roku ( 37%), viac ako jeden rok ( 31%) a do jedného mesiaca ( 28%).  
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Najčastejšími emocionálnymi reakciami na najzávažnejšiu skúsenosť so stalkingom bol hnev  

( 58%), strach  ( 41%), podráždenosť ( 31%), trápny pocit (  19%). Dlhodobými 

psychologickými dôsledkami najzávažnejšej skúsenosti so stalkingom ženy označovali pocit 

zraniteľnosti ( 30%) a úzkosť ( 23%).  Najčastejšou reakciou na stalking bolo: povedala o 

daných incidentoch  priateľom alebo príbuzným (  68%), konfrontácia páchateľa s jeho činmi  

(49%) a pohrozila  páchateľovi, že sa obráti na políciu/súd (41%).  Políciu v prípade 

najzávažnejšieho prípadu stalkingu kontaktovalo 17% žien  s touto skúsenosťou.  

Na zisťovanie skúseností so sexuálnym obťažovaním  bola použitá batéria s 11 položkami: 

neželané dotýkanie, objímanie alebo bozkávanie, nevhodné uprené alebo žiadostivé pohľady, 

ktoré na vás pôsobili zastrašujúco, sexuálne podfarbené poznámky alebo vtipy, ktoré vás 

urážali, niekto vám ukazoval či poslal obrázky, fotky alebo darčeky so sexuálnym obsahom, 

ktoré vás urážali, nevhodné pozvania na rande, dotieravé otázky o vašom súkromnom živote, 

ktoré vás urážali, dotieravé komentáre o vašom fyzickom vzhľade, ktoré vás urážali, 

nechcené maily alebo SMS správy so sexuálnym obsahom, ktoré vás urážali, nevhodné 

urážlivé pokusy o zblíženie na stránkach sociálnych sietí ako sú napríklad Facebook alebo na 

internetových diskusných fórach,   niekto sa pred vami nemiestnym spôsobom obnažoval,   

niekto vás nútil sledovať alebo sa pozerať na pornografický materiál proti vašej vôli.  

 

Sexuálne obťažovanie  počas svojho života celkovo zažilo 49% žien ( EÚ priemer  55%) , 

z toho 40% zažilo jeho závažnejšiu – fyzickú formu v podobe neželaného dotýkania, 

objímania alebo bozkávania.  Z toho  17% žien so skúsenosťou závažného sexuálneho 

obťažovania kontaktovalo políciu ( EÚ priemer 26%). Pritom 37% žien so skúsenosťou 

sexuálneho obťažovania označilo ako páchateľa niekoho z prostredia svojho pracoviska 

a 22% z prostredia školy, 65% zo strany neznámej osoby a 37% zo strany inej známej osoby. 

Podľa pohlavia osoby, ktorá sexuálne obťažovala, išlo zo 65% o mužov a zo 25%  o mužov aj 

o ženy. Emocionálnou odozvou bol najčastejšie trápny pocit  ( 48%) a hnev ( 47%), ale aj 

strach (32%)  a šok  (21%).   Dlhodobými dôsledkami najzávažnejšieho incidentu sexuálneho 

obťažovania boli  najčastejšie  pocti zraniteľnosti (  26%), úzkosť ( 17%)  a strata sebavedomia 

( 14%).  Počas jedného roka ( 12 mesiacov pre rozhovorom) zažilo aspoň jednu formu 
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sexuálneho obťažovania 29% žien ( z toho 7% fyzické), pritom  celoeurópsky priemer bol  

21%.  

Ženy so skúsenosťou  nebezpečného 

prenasledovania od svojich 15 rokov ( v %) 

 

Ženy so skúsenosťou závažného sexuálneho 

obťažovania  od svojich 15 rokov riešené 

políciou ( v %) 

 
 

Ženy so skúsenosťou akejkoľvek formy 

sexuálneho obťažovania od svojich 15 rokov ( 

na základe 11 položkovej škály merania 

sexuálneho obťažovania, v %) 

 

 

Ženy so skúsenosťou akejkoľvek formy 

sexuálneho obťažovania počas 12 mesiacov  ( 

na základe 11 položkovej škály merania 

sexuálneho obťažovania, v %) 

 
 

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012 
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3.7. Závery 

Výskum  Násilie páchané na ženách: Celoeurópsky výskum Agentúry Európskej únie pre 

základné práva  treba  vidieť v súčinnosti s prípravou a začiatkom implementácie  

jedinečného  politického a legislatívneho nástroja na riešenie násilia páchaného na ženách,  

Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti 

nemu.   Komparatívne údaje z 28 členských štátov EÚ ponúkajú jedinečný zdroj poznatkov 

a celkový obraz o rozsahu tohto problému v Európe.  

Najnákladnejšími  ukazovateľmi  násilia páchaného na  ženách sú miera prevalencie násilia 

na ženách počas ich života a za posledných 12 mesiacov. Na Slovensku  má skúsenosť 

s fyzickým a/alebo sexuálnym násilím  celkovo 34% žien počas svojho dospelého života a 10% 

počas jedného roka. V detstve sa stretlo  s násilím zo strany dospelej osoby 36% žien 

slovenskej populácie.  Partnerské násilie je najčastejšou formou násilia na ženách. Skúsenosti 

s ním, zo strany súčasného alebo bývalého partnera, má počas svojho dospelého života 26 % 

žien, počas 12 mesiacov 7% žien. K fyzickým a sexuálnym útokom sa pridáva ešte 

psychologické násilie, najčastejšie vo forme abusívneho  správania.   Veľa žien má v dôsledku 

fyzických alebo sexuálnych útokov viditeľné zranenia, zlomeniny alebo popáleniny na svojom 

tele. Pritom  len 8%  žien so skúsenosťou  partnerského násilia kontaktuje políciu. Veľkú 

úlohu tu môžu zohrať zdravotníci a zdravotníčky, ktorých  vyhľadá až 12 % žien so 

skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia.  Nepartnerské násilie zažívajú  ženy  

najmä zo strany mužov, ktorých poznajú, najčastejšie zo strany rodiny, školy a z okruhu 

známych. Sexuálnemu násiliu počas detstva  sú vystavené 4%  dievčat a fyzickému násiliu 

33%.   

V predkladanej  krátkej analýze sme ponúkli len základe a vybrané   ukazovatele násilia 

páchaného na ženách a dievčatách.  FRA v budúcnosti uvažuje o sprístupnení   kompletného 

datasetu vybraným výskumným inštitúciám pre účely hlbších a na špecifický problém 

zameraných analýz a testovania hypotéz.  Údaje z FRA výskumu tak budú zdrojom pre lepšie 

pochopenie povahy  násilia na ženách a v prípade jeho zopakovania alebo zaradenia do 

pravidelného štatistického zisťovania aj nástrojom evaluácie  pre prijaté legislatívne 

a preventívne nástroje.  
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4. Administratívne údaje  

4.1. Registrovaná kriminalita a odsúdené osoby  

O nedostatkoch a limitoch administratívnych údajov  sme sa zmienili v druhej kapitole. 

V nasledovnej kapitole uvádzame niektoré dostupné údaje o evidovaných prípadoch – 

trestných činoch  spáchaných na ženách  z evidenčno – štatistického systému Policajného 

zboru. Ide o údaje z vyžiadaných údajov o počte obetí v danom roku, ako aj zverejnených 

údajov  v každoročne vydávanej publikácií  Štatistickým úradom Slovenskej republiky  - 

Rodová rovnosť.  

Z evidovanej násilnej kriminality  uvedenej v tabuľke nižšie je zrejmé, že obeťami násilnej 

kriminality sa stávajú viac muži, avšak aj ženy tvoria významný podiel.  Ženy tvoria približne 

30% obetí zo všetkých  evidovanych trestných činov vraždy a takmer 70% obetí trestného 

činu týrania blízkej a zverenej osoby. V mravnostnej kriminalite potom už ženy tvoria výraznú 

väčšinu, ak nie takmer všetky obete sexuálnych trestných činov.  Znepokojujúci je klesajúci 

počet evidovaných trestných činov znásilnenia, ktorý v porovnaní rokov 2008 a 2013 klesol  

o 40%. Celkovo aj tak nízky počet registrovaných trestných činov znásilnenia, či u v štádiu 

pokusu alebo dokonaných, len odráža zistenia z prevalenčných výskumov o veľmi nízkom 

počte žien, ktoré znásilnenie polícií ohlásili.  

Počet vybraných zistených trestných činov a počet obetí – žien v predmetných trestných 

činoch  evidovaných políciou v rokoch 2008 – 2013  

 2008 2009 2010 2011   2012 2013 

násilná kriminalita 

vraždy 
z toho obeť  - žena 

94 
24 

78 
32 

82 
31 

88 
31 

63 
18 

78 
23 

lúpeže na osobách 
z toho obeť - žena 

1217 
353 

1078 
366 

908 
307 

671 
260 

764 
253 

637 
203 

týranie blízkej osoby a zverenej  osoby 
z toho obeť - žena 

497 
377 

371 
277 

279 
207 

343 
246 

284 
209 

268 
184 

mravnostná kriminalita 

znásilnenie (iba ženy obete) 
z toho obeť - žena 

152 
152 

142 
142 

117 
117 

150 
150 

88 
88 

91 
91 

sexuálne zneužívanie 
z toho obeť - žena 

387 
333 

396 
225 

369 
309 

542 
437 

497 
412 

482 
414 

obchodovanie s ľuďmi  
z toho  obeť - žena 

11 
9 

9 
7 

9 
4 

19 
8 

     23 
13 

        11 
5 

Poznámka: počet obetí – žien iba ako jednotlivkyne, bez žien v skupine osôb 

Zdroj: Odbor správy informačných systémov polície Prezídia policajného zboru  - vyžiadané údaje 
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Z hľadiska veku obetí násilnej kriminality za rok 2013 stojí za pozornosť, že staršie ženy 61 

a viac ročné tvoria takmer 13% zo všetkých obetí násilných trestných činov,  u mužov je to 

takmer 10%. Mravnostná kriminalita vo veľkej miere zasahuje najmä dievčatá a mladé ženy 

do 18 rokov, keď zo všetkých žien-obetí mravnostnej kriminality tvoria ženy do 18 rokov 

takmer 83%.  

Obete  vybraných trestných činov za rok 2013 podľa pohlavia a veku  

 Obeť žena  - z toho vo vekovej skupine Obeť muž   - z toho vo vekovej skupine 

spolu do 18 19 - 30 31 - 60 61 a viac spolu do 18 19 - 30 31 - 60 61 a viac 

SPOLU 5 098 784 1123 2 278 913 5 823 605 1 749 2 745 724 

násilná kriminalita  2 264 142 474 1 304 344 3 210 366 1 055 1 484 305 

mravnostná kriminalita  546 453 46 44 3 96 85 7 1 3 

- znásilnenie 90 30 31 28 1 - - - - - 

- sexuálne zneužívanie 
zverenej osoby 

16 16 - - - 3 3 - - - 

- sexuálne zneužívanie 
ostatných osôb 

389 382 3 4 - 67 66 1 - - 

- sexuálne násilie 45 23 10 11 1 23 16 5 1 1 

- obchodovanie s ľuďmi  5 2 2 1 
 

2 
 

1 
 

1 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Rodová rovnosť 2014,  podľa údajov ministerstva vnútra SR.  

Vzhľadom na príbuzenský vzťah páchateľa o obeti je možné z údajov polície získať iba 

obmedzené informácie.  Nie je možné zistiť prepojenie pohlavia obetí a ich príbuzenský 

vzťah s páchateľom pri všetkých kategóriách s výnimkou manžel, manželka, druh, družka 

s predpokladom heterosexuálnych partnerských zväzkov. Podľa údajov polície   

manželia/druhovia zavraždili v roku 2013  celkovo 4 ženy, úmyselné ublíženie na zdraví 

spáchali manželia a druhovia na 66 ženách, týranie blízkej a zverenej osoby na 78 ženách.  

Interpretácia údajov môže byť nepresná vzhľadom na kofúznosť mernej jednotky osoby 

a trestného činu.   

Obete  vybraných zistených trestných činov vzhľadom na príbuzenský vzťah páchateľa/ľky 

o obeti v roku 2013.  

  
  

 
Celkom zistené 

 trestné činy 

 
Príbuzenský vzťah páchateľa k obeti 

 

manžel manželka druh družka rodič dieťa brat sestra starý rodič vnúča 

NÁSILNÁ  KRIMINALITA                       6 003    369    29    112    19    99    245    72    2    2    9 

vraždy - mot. osobnými vzťahmi              19    2            1        2    2            1 



47 
 

vraždy - ostatné (§ 145)                    27    1    1    1        2    2                 

únos a opustenie dieťaťa                    6                    1                     

lúpežné prepad.osôb (§ 188)                 637    1                    6                 

úmyselné ublíženie na zdraví               2 014    43    6    23    7    15    24    17             

zabitie (§ 147,148)                         47            1        1    3                 

nebezpečné vyhrážanie (§ 360)              1 519    224    21    62    9    48    157    45    1    2    4 

vydieranie (§ 189)                          442    12        6        2    14    3    1        1 

týranie blízkej a zverenej osoby            268    68    1    11    1    24    23    1             

porušovanie domovej slobody                 366    6        5        2    11    3            1 

ostatné násilné trestné činy                91    8        3    1    1    2    1            2 

                                                                                     

MRAVNOSTNÁ  KRIMINALITA                     804    5        4        17        6    3         

znásilnenie (§ 199)                         91    4        2        1                     

sex. zneužívanie  zverenej osoby            21                    4            2         

sex. zneužívanie ostatných osôb             461                    5        5             

sexuálne násilie (§ 200)                    68    1        2        5                     

ostatné mravnostné tr. činy                 7                    1        1    1         

Zdroj: Odbor správy informačných systémov polície Prezídia policajného zboru  - vyžiadané údaje 

Jedným z ukazovateľov násilia páchaného na ženách je aj miera odsúdenia za konkrétny 

trestný čin spáchaný voči žene – ženám.  V ideálnom prípade by bolo potrebné sledovať  

všetky evidované – registrované trestné činy políciou, v ktorých bola  identifikovaná obeť- 

žena a zistiť, či daný trestný čin bol ukončený odsúdením páchateľa. Takéto „trekovanie“ 

prípadov nie je v našich podmienkach možné. Dostupné sú iba počty odsúdených  osôb za 

konkrétne trestné činy ( v publikácií Rodová rovnosť ŠÚ SR), alebo prehľad o pohlaví a veku 

páchateľov za vybrané trestné činy uvádzané v Štatistickej ročenke ministerstva 

spravodlivosti SR.  

Počet osôb odsúdených za znásilnenie  má za ostatné dva roky stúpajúcu tendenciu, hoci  

v roku 2013 dosiahol  len 54% z počtu zistených trestných činov znásilnenia evidovaných 

políciou. Pri trestnom čine týrania blízkej osoby to bolo v roku 2013 celkovo 151 odsúdených 

osôb za týranie ženy, čo tvorí takmer 82% zo všetkých ženských obetí týrania evidovaných 

políciou. Uvádzané „miery odsúdenia“ sú však len indikatívne, pretože nie je korektné 

porovnávať počet evidovaných a počet odsúdených v tom istom roku vzhľadom na neznámu 

dĺžku prípadu v celom trestno-právnom procese.  

 

 

 



48 
 

Odsúdené osoby za trestné činy násilia na ženách 

 2009 2010 2011 2012 2013 

kupliarstvo  9 7 21 18 11 

týranie blízkej osoby  192 173 127 129 151 

znásilnenie  37 36 31 48 50 

sexuálne násilie  39 22 22 40 38 

sexuálne zneužívanie  188 188 205 327 295 

obchod s ľuďmi  10 6 8 1 8 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Rodová rovnosť 2014, s. 124 

Údaje o odsúdených osobách ešte viac zahmlievajú údaje o pohlaví a veku páchateľov za 

trestný čin týrania uvádzaný v štatistickej ročenke ministerstva spravodlivosti za rok 2013. 

Súčet počtu páchateľov  ( 116 mužov a 16 žien, t. j. 132 osôb) nesúhlasí s údajov uvádzaným 

v publikácií Rodová rovnosť dávanou Štatistickým úradom SR. Tam počet osôb odsúdených 

za trestný čin týrania je 151.  Uvádzané údaje len potvrdzujú nepresnosti administratívnych 

údajov v problematike násilia a vyžadovali by si dôkladnú revíziu.  

 

Zdroj: Štatistická ročenka ministerstva spravodlivosti za rok 2013, s. 69 

 



49 
 

4.2. Vybrané  administratívne údaje o fungovaní polície  

4.2.1. Vykázanie násilnej osoby zo spoločného obydlia 

V roku  2012 a 2013 bolo na základe uplatnenia vykázania zo spoločného obydlia podľa § 27a 

zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov  vykázaných  253 

osôb ( v roku 2012) a 309 osôb ( v roku 2013).  Ide o 22% medziročný nárast.   Vysvetlenie 

nárastu z daných údajov nie je možné zistiť a môžeme iba špekulovať o možných dôvodoch. 

Vysvetlením by mohlo byť postupné zlepšenie znalosti o možnostiach tohto inštitútu ( 

predpokladáme kontinuálne vzdelávania príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru), alebo 

vplyv novej organizačnej štruktúry či nárast  počtu skutočných príslušníkov/ PZ ( viď kapitola 

o ľudských zdrojoch PZ).   

Prehľad o využití inštitútu vykázania zo spoločného obydlia k  31.12.2012 
 

  BA TT TN NR BB ZA KE PO SR 

Počet vykázaní celkom 30 35 18 60 20 15 31 44 253 

Počet vykázaní podľa pohlavia  MUŽI/ŽENY 30/0 34/1 18/0 60/0 20/0 15/0 30.1 44/0 251/2 

Počet vykázaní podľa vzťahu  k ohrozenej osobe:                   

manželský 17 19 9 28 2 10 17 29 131 

druh-družka 2 7 4 14 10 0 3 6 46 

rodič-dieťa 5 6 3 17 4 4 7 8 54 

rozvedení manželia, bývalí druhovia 5 1 0 0 1 1 1 0 9 

súrodenecký 1 1 0 1 2 0 2 0 7 

zať/svokra, zať/svokra 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

spolubývajúci 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

iné (nájomník) 0 1 1 0 0 0 1 0 3 

vnuk-starý rodič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet návrhov na predbežné opatrenie 11 1 2 9 1 3 5 5 37 

Počet súdmi vydaných predbežných opatrení 6 3 2 8 1 1 4 3 28 

Počet sťažností 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet sťažností, ktorým bolo vyhovené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj:  Prezídium Policajného zboru 

Cieľom inštitútu vykázania  je okamžité zastavenie násilia, alebo odvrátenie dôvodnej hrozby 

násilia.  Z hľadiska  pohlavia vykázaných osôb je trend jednoznačný.  Muži tvoria 97 – 99% 

vykázaných osôb. Z hľadiska vzťahu vykázanej osoby ku ohrozenej osobe 70 – 80% sú 

vykázanými osobami manželia/druhovia,  súčasní či bývalí,  t. j.  ide o násilie v intímnych 

vzťahoch.  Vzhľadom na poskytnuté údaje inštitút vykázania potencionálne odvracia 
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eskaláciu násilia a chráni ženy najmä pred ich manželmi/druhmi, teda je okamžitou 

prevenciou najmä pre  násilie páchané na ženách zo strany intímneho partnera.  Ďalším 

najpočetnejším druhom násilia, ktoré vykázanie preventívne pomáha zastaviť, je domáce 

násilie  zo strany iných členov rodiny. Najčastejšie ide o vzťah  medzi rodičmi a deťmi so 

stúpajúcou tendenciou, pričom však z poskytnutých  údajov nie je zrejmé,  či vykázanou 

osobou bol rodič ( matka alebo  otec) alebo dieťa ( syn či dcéra).  

Vývoj počtu  vykázaní  vzhľadom na pohlavie  a vzťahu k ohrozenej osobe v rokoch 2010, 

2012, 2013 

  
2010 2012 2013 

Počet vykázaní celkom 228 253 309 

Počet vykázaní podľa pohlavia  MUŽI/ŽENY 223/5 251/2 302/7 

Počet vykázaní podľa vzťahu  k ohrozenej osobe:      

manželský 128 131 145 

druh-družka 31 46 54 

rodič-dieťa 41 54 76 

rozvedení manželia, bývalí druhovia 15 9 10 

súrodenecký 6 7 13 

zať/svokra, zať/svokor 0 1 2 

spolubývajúci 0 2 5 

iné (nájomník) 3 3 1 

vnuk-starý rodič 4 0 1 

Počet návrhov na predbežné opatrenie 33 37 31 

Počet súdmi vydaných predbežných opatrení 27 28 26 

Počet sťažností 1 0 1 

Počet sťažností, ktorým bolo vyhovené 0 0  - 

 Zdroj:  Prezídium Policajného zboru 

 

Zamerali sme sa na efektivity inštitútu vykázania Pod efektivitou  inštitútu vykázania 

chápeme počet podaných návrhov na predbežné opatrenie( Ďalej len  ako „PO“)21 ako súčasť  

tohto inštitútu ( bod 6  § 27a  zákona  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov  22). Podanie návrhu  na predbežné opatrenie považujeme za ďalší krok, kedy  

                                                      
21 Podľa 11be)§ 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku. 
22 (6) Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa 
osobitného predpisu11be) a podľa možnosti poskytnúť jej v písomnej forme informácie o organizáciách na pomoc 
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násilné správanie (prevažne manžela) môže začať riešiť a násilná osoba ( prevažne manžel) sa 

po uplynutí zákonnej lehoty 48 hodín nevráti opäť domov.  

 

Vzhľadom na takto vymedzenú efektivitu, keď sa vykázanie stáva akoby príležitosťou pre 

dlhodobejšie riešenie prípadu násilia na ženách,  možno konštatovať, že efektivita je 

pomerne nízka.   V priemere pokračuje návrhom na predbežné  opatrenie len každé piate až 

šieste vykázanie. V roku 2013 dokonca  približne  len každé desiate.  Priemerný podiel 

podaných návrhov na PO za obdobie rokov 2009 – 2013 bol 15%. Ak sledujeme podiel 

vydaných PO vzhľadom na počet vykázaní, tak podiel  klesá na 8 – 12 %.  

 

Efektivita vykázania vzhľadom na počet návrhov na predbežné opatrenie (2009 – 2013) 

Obdobie 
Počet 

vykázaní 

Počet návrhov na 

predbežné 

opatrenie 

Podiel návrhov na 

PO zo všetkých 

vykázaní 

Počet vydaných 

predbežných 

opatrení 

Podiel vydaných PO zo 

všetkých návrhov 

2009 226 44 19,4 % 28 63,6 % 

2010 228 33 14,4 % 27  81,8 % 

2011 277 47 16,9% 32 68% 

2012 253 37 14,6% 28 75,6% 

2013 309 31 10% 26 83,8% 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru 

Dôvodom nízkej efektivity môžu  byť  napríklad nasledovné aspekty:  

 Krátkosť doby vykázania vzhľadom  na rozhodnutie ženy ( ohrozenej osoby) na 

podanie návrhu na PO 

 Nedostatočné poučenie ohrozenej osoby  o možnosti podať návrh na PO ( zo strany 

zasahujúceho príslušníka Policajného zboru), napr. nízka zrozumiteľnosť, 

neadekvátna forma ( napríklad vzhľadom na situáciu ženy) , vynechanie poučenia 

a pod.  

 Neochota ohrozenej osoby ( zväčša ženy) poddať návrh z dôvodu nedôvery voči 

systému súdov ( napr. v dôsledku  negatívnej skúsenosti s konaním pred súdom 

a pod.) 

 

                                                                                                                                                                      
poškodeným, vrátane informácií o službách nimi poskytovaných a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc 
obetiam domáceho násilia. 
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Pre lepšie vysvetlenia nízkej efektivity vykázania by bolo nutné zistiť  ďalšie informácie  

a údaje, dôvody, ktoré vedú ženy k tomu, že nevyužijú možnosť podania návrhu na 

predbežné opatrenie.  

4.2.2. Zmeny v organizačnej štruktúre Policajného zboru  

Od 1. 12. 2012  zaniká  Úrad justičnej a kriminálne polície a namiesto neho je zriadená 

Národná kriminálna agentúra Prezídia PZ ( NAKA P PZ).  Dôvodom vzniku NAKA P PZ  bolo 

zvýšenie efektivity služobnej činnosti na úseku boja proti trestnej činnosti, ktorá svojím 

charakterom predstavuje najzávažnejšie formy trestných deliktov. NAKA P PZ sa skladá z  

piatich špecializovaných pracovísk:  národná jednotka finančnej polície,  národná 

protizločinecká jednotka,  národná protikorupčná jednotka,  národná protidrogová jednotka, 

 jednotka operatívneho nasadenia. Charakteristickým znakom  každého z pracovísk NAKA P 

PZ je zameranie na odhaľovanie a vyšetrovanie konkrétnych a pre každé pracovisko 

vymedzených druhov trestnej činnosti. Žiadne z pracovísk  nie je špecializované na násilnú 

kriminalitu ako  takú,  ani na  násilie  páchané na ženách, resp. rodovo-podmienené či 

domáce násilie. Jedine národná protizločinecná jednotka sa „bojom proti najzávažnejším 

trestným deliktom, ktoré z hľadiska objektu chráneného Trestným zákonom tvoria základnú 

a prvoradú základňu chránených hodnôt, ktorými sú život a zdravie človeka, ako aj jeho 

sloboda a dôstojnosť 23 by sa teoreticky mohla venovať  odhaľovaniu aj najzávažnejším 

trestným činom na ženách, ako je femicída, týranie alebo znásilnenie. Protizločinecká 

jednotka je však zameraná najmä na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov úkladnej 

vraždy, avšak hlavne vo vzťahu k organizovaného zločinu.24 

Všetky pracoviská NAKA P PZ sú vedené  riaditeľmi jednotiek a ich zástupcami. Medzi 

vedúcimi pracovníkmi NAKA P PZ nie je ani jedna žena. Jedinou ženou vo vedení je 

zástupkyňa  riaditeľa odboru  podpory riadenia, ako podpornej zložky NAKA P PZ.25  

4.2.3. Ľudské zdroje Policajného zboru   

Ku koncu roku 2012 bol celkový skutočný počet  príslušníkov/čok Policajného zboru 21 733,  

z toho 18 196 mužov a 3 537 žien.  Podiel žien – príslušníčok PZ dosiahol tak svoje štvorročné 

                                                      
23 http://www.minv.sk/?NPZJ  
24 Tamtiež  
25 http://www.minv.sk/?NPZJ 

http://www.minv.sk/?NPZJ
http://www.minv.sk/?NPZJ
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maximum.  V roku 2013 celkový počet príslušníkov PZ stúpol na 22 149, avšak iba u mužov. 

Počet príslušníčok PZ sa znížil  a dosiahol podiel 15,2%, o takmer 1 percentuálny  bod nižší 

ako v predchádzajúcom roku. Údaje o počtoch vyšetrovateľov a vyšetrovateliek, resp. 

poverených príslušníkov/čok  PZ vyšetrovaním vzhľadom na zmenu organizačnej štruktúry  ( 

vznik NAKA P PZ) dostupné za rok 2013 a predstavujú súčet vyšetrovateľov/liek  NAKA P PZ 

a poverených príslušníkov/čok PZ.  Celkovo ženy vyšetrovateľky   (v NAKA  P PZ ich bolo  ku 

31. 12. 2013 len 39 žien)  a poverené príslušníčky vyšetrovaním PZ (  330 ku 31. 12. 2013 )  

tvorili  21,6%.  

Vývoj počtu príslušníkov/čok PZ a vyšetrovateľov/liek v rokoch 2009 - 2011 

rok 
Počet príslušníkov/čok Policajného zboru 

Počet vyšetrovateľov/liek a poverených 
príslušníci/čky PZ 

Spolu Muži Ženy % žien Spolu Muži Ženy % žien 

2009 20 890  17 926 2 964 14,1 2 726 2 101 625 23 

2010 21 743 18 510 3 233 14,8 1 134 812 322 28,4 

2011 21 180 17 959 3 221 15,2 - - - - 

2012 21 733 18 196 3 537 16,2 - - - - 

2013 22 149 18 707 3 442 15,5 1 566 1197 369 21,6 

Poznámka: za rok 2013 ide o súčet vyšetrovateľov NAKA   P PZ a poverených príslušníkov/čok  PZ 

Zdroj: MV SR, komunikačný odbor  + prepočty autorky 

 

4.2.4. Platový a výkonnostný profil príslušníkov  Policajného zboru  

V ostatných rokoch došlo k úprave výsluhových a iných dôchodkov príslušníkov a príslušníčok  

Policajného zboru. Nás však vzhľadom na nízky počet príslušníčok PZ, ktorý indikuje 

prostredie polície  ako prostredie s výraznou dominanciou mužov, zaujímali rodové príjmové 

rozdiely. Priemerný služobný plat sa pohybuje nad úrovňou priemernej mzdy v hospodárstve 

SR , nad 1 000 EUR.  V porovnaní s rokom 2012 však  priemerné s priznané služobné platy 

medziročne klesli.  Rodový príjmový rozdiel sa zrejme aj vďaka „ tabuľkovým platom“  

pohybuje na úrovni 2% a v roku 2013 sa dokonca znižuje  na 1,9%.  
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Priemerné priznané služobné platy podľa pohlavia v rokoch 2012 a 2013 

Rok 
Priemerný priznaný služobný plat  ( v EUR) 

Ženy Muži Rodový príjmový rozdiel 

2012 1 119,78 1 143,12 2,04% 

2013 1 108,07  1 130,07 1,9% 

Zdroj: MV SR, komunikačný odbor  + prepočty autorky 

Riešenie problematiky  a prípadov násilia na ženách políciou súvisí aj s kapacitou  

príslušníkov a poverených príslušníkov PZ. V priebehu rokov 2011 a 2012 celkový počet 

nápadov klesá a klesá aj počet  nápadov na jedného vyšetrovateľa/ľky či povereného 

príslušníka/čku PZ.  Pritom stále pretrvávajú pomerne výrazne regionálne rozdiely. Zatiaľ čo 

v Bratislavskom kraji pripadlo na jedného povereného príslušníka/čku 8,46 nápadov, 

v Žilinskom kraj to bolo 4,93 nápadov.  

Prehľad o nápade trestných vecí za rok 2012 

  BA TT TN NR BB ZA KE PO SR 

Vyšetrovatelia PZ 
        

  

nápad celkom 14506 5671 6178 8057 7791 5832 9172 6844 64051 

nápad na vyšetrovateľa  5,95 6,48 6,27 5,64 5,04 4,16 4,48 4,50 5,23 

Poverení príslušníci PZ 
        

  

nápad celkom 19854 8793 7715 8363 10840 9697 13321 9104 87687 

nápad na povereného príslušníka PZ 8,46 5,88 6,46 6,16 6,00 4,93 5,51 4,53 6,01 

Zdroj: PZ SR 

 Vývoj počtu nápadov a nápadov na jedného vyšetrovateľa/povereného príslušníka PZ  

  2011 2012 

Vyšetrovatelia/ľky PZ   

nápad celkom 66 452 64 051 

nápad na vyšetrovateľa/ľku  5,67 5,23 

Poverení príslušníci/čky PZ  
 

nápad celkom 90 368 87 687 

nápad na povereného príslušníka/čky PZ 6,98 6,01 

Zdroj: PZ SR 
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4.2.5. Vzdelávanie  PZ v oblasti násilia páchaného na ženách 

Na základe žiadosti o poskytnutie informácií o počte školení /vzdelávania v oblasti násilia 

páchaného na ženách, prípadne  domáceho násilia v roku 2012 (celkový počet hodín, počet 

zúčastnených podľa pohlavia)  boli poskytnuté nasledovné informácie:  

Pomaturitné kvalifikačné štúdium poskytujúce základné policajné vzdelanie, v trvaní osem 

mesiacov, dennou formou štúdia absolvovalo v roku 2012 na Strednej odbornej škole 

Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach spolu 805 príslušníkov Policajného zboru, z toho 

727 mužov a 78 žien. Problematika domáceho násilia a násilia páchaného na ženách je 

jednou z tém v rámci  vyučovacieho predmetu „Etika a psychológia policajnej práce“, v rámci 

ktorého bolo odprednášaných 62 vyučovacích hodín za štúdium. 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium poskytujúce špecializované policajné vzdelanie, v trvaní 

osem mesiacov, kombinovanou formou štúdia absolvovalo v roku 2012 na Strednej odbornej 

škole v Bratislave, v Košiciach a v Pezinku spolu 122 príslušníkov Policajného zboru, z toho 90 

mužov a 32 žien. Vzdelávanie v oblasti domáceho násilia a násilia páchaného na ženách sa 

uskutočnilo v  rámci vyučovacích predmetov „Právo“ a „Etika a psychológia policajnej práce“ 

v celkovom počte 126 vyučovacích hodín za štúdium.  

Pomaturitné zdokonaľovacie štúdium poskytujúce špecializované policajné vzdelanie, 

v trvaní tri mesiace, dennou formou štúdia absolvovalo v roku 2012 na Strednej odbornej 

škole Policajného zboru v Bratislave a v Košiciach spolu 911 príslušníkov Policajného zboru, 

z toho 816 mužov a 95 žien. Problematika násilia páchaného na ženách a domáceho násilia je 

zakomponovaná vo vyučovacom predmete „Právo“ a „Etika a psychológia policajnej práce“, 

v rámci ktorých bolo odprednášaných 96 vyučovacích hodín za štúdium. 

Školenia príslušníkov Policajného zboru zabezpečujú odborné útvary prezídia Policajného 

zboru vo vlastnej kompetencii. 

 

4.3. Evidencia násilia páchaného na ženách v systéme zdravotníctva  

Zdravotnícky systém má v identifikovaní  násilia páchaného na ženách osobitný význam. 

V Celoeurópskom výskume  násilia páchanom na ženách (FRA 2014a) sa ukázalo, že 

zdravotnícke zariadenia a lekári/rky  sú najčastejšími inštitúciami či odborníkmi, na ktorých 
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sa ženy zažívajúce fyzické či sexuálne násilie zo strany manžela/partner obracajú. Celkovo až 

10  - 12 % žien s takouto skúsenosťou vyhľadalo pomoc v nemocnici alebo v inom 

zdravotníckom zariadení.  Celoeurópsky priemer je 11 – 16%, pričom podiel v rámci krajín 

výrazne variuje, od 33% v Belgicku, až  po 2% v Grécku ( FRA, 2014a). 

Na druhej  strane však nie všetky ženy mohli byť  aj lekárom či lekárkou identifikované 

a evidované ako ženy s podozrením na ohrozenie násilím. V niektorých krajinách majú 

zavadené tzv.  rutinné  skríningové otázky, ktoré sú súčasťou každého vyšetrenia ženy  a sú 

podnetom, aby sa žena  so skúsenosťou s násilím lekárovi či lekárke zdôverila. Na Slovensku 

je zavedený od roku 2009  osobitný modul štatistickej evidencie, ktorý  eviduje počet  

vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím (  ďalej len ako „PON“ )na základe 

fyzických či psychických symptómov  vo viacerých druhoch ambulancií.  Evidencia sa 

vyhotovuje v zmysle odborného usmernenia MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím.  

 

4.3.1. Ženy s PON vyšetrené v psychiatrických ambulanciách 

V roku 2012 bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrením zistených 931 osôb s fyzickými, 

psychickými alebo fyzicko-psychickými indikátormi ohrozenia násilím, z toho bolo 149 osôb 

vo veku 0 − 18 rokov ( 113 dievčat a 36 chlapcov). Z celkového počtu 931 osôb  bolo  661 

žien, t. j. 71% zo všetkých vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím tvorili ženy. 

Z hľadiska diagnóz psychiatrické ambulancie evidovali  217 žien s depresiou s/bez 

suicidálnymi tendenciami,  183 žien  s adaptačnými poruchami , 128 žien s akútnou reakciou 

na stres a 82 žien s posttraumatickou stresovou poruchou.  Bližšie informácie o druhu násilie, 

ktoré ženy zažili nie sú dostupné. Z Celoeurópskeho výskum násilia páchaného na ženách ( 

FRA, 2014a) však máme poznatok, že z dlhodobých psychických problémov v dôsledku 

partnerského násilia zažíva 46%  obetí pocti ohrozenia, 41% úzkosť, 24% depresie, 22% má 

ťažkosti so spánkom a 19% ťažkosti so vzťahmi.  
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Počet žien  a mužov s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených v psychiatrických 
ambulanciách v roku 2012 

 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR)  4-01 o činností  psychiatrickej  

ambulancie za rok 2012  

 

Počet žien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených v psychiatrických ambulanciách 
v roku 2012 podľa diagnózy 

 

Vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie 
násilím 

I.r. 
Počet žien s   

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými aj psychickými 
indikátormi 

SPOLU 

Ukazovateľ a 1 2 3  

Všetky prípady 01 110 363 188 661 

z toho 

Akútna reakcia na stres ( F43.0) 02 16 112 6 128 

Posttraumatická stresová porucha 
(F43.1) 

03 22 39 21 
82 

Adaptačné poruchy (F43.2) 04 41 69 73 183 

Depresia s/bez suicidálnymi 
tendenciami 
( F32, F33) 

05 26 113 78 
217 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR)  4-01 o činností  psychiatrickej  

ambulancie za rok 2012 +  prepočty autorky 
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V roku 2013  vyšetrených žien  s PON bolo 537, z toho 52 do 18 rokov.  Z hľadiska diagnóz  to 

bolo 240  žien s PON  s depresiami s/bez suicidálnymi tendenciami, 173  žien s PON 

s adaptačnými poruchami,  57 žien s postraumatickou stresovou poruchou a 50  žien 

s diagnózou „akútna reakcia na stres.  

Počet žien  a mužov s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrených v psychiatrických 
ambulanciách v roku 2013 

 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií Ročný výkaz  A (MZ SR)  4-01 o činností  psychiatrickej  

ambulancie za rok 2013 

 

4.3.2. Ženy s PON vyšetrené v gynekologických ambulanciách 

V roku 2012 bolo na Slovensku v gynekologických ambulanciách vyšetrených celkovo 186 

žien s podozrením na ohrozenie  násilím.  Výrazný vysoký počet  takýchto žien bol evidovaný 

v Košickom kraji (75 žien). Z celkového počtu bolo 33  vyšetrených takých žien, ktoré mali 

problémy v tehotenstve v dôsledku násilia  a 10 žien, ktoré porodili predčasne v dôsledku 

násilia. Tehotenstvo ženy je jedným z rizikových faktorov vzniku alebo zvýšenia intenzity 

násilia na ženách v intímnych vzťahoch.  
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Počet žien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických ambulanciách 

v roku 2012  podľa krajov 

Územie  

Počet žien s 

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 
SPOLU 

Bratislavský kraj 10 1 1 12 

Trnavský kraj 12 7 7 26 

Trenčiansky kraj 2 1 13 16 

Nitriansky kraj 7   7 

Žilinský kraj 10 
  

10 

Banskobystrický kraj 17 
  

17 

Prešovský kraj 6 5 11 22 

Košický kraj 43 1 32 75 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  107 15 64 186 

Poznámka: vykazuje sa v zmysle odborného usmernenia MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti žene ohrozenej násilím 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročný výkaz A (MZ SR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2012 + 
prepočty autorky 

V roku 2013 sa celkový počet žien vyšetrených žien v gynekologických ambulanciách 

s podozrením na ohrozenie násilie znížil na 150.  Ide o šesť ročné minimum. Poklesom 

dokonca aj v Košickom kraji, tradične s najvyšším počtom  vyšetrených žien s podozrením na 

ohrozenie násilím.  

Počet žien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené v gynekologických ambulanciách 
v roku 2013   podľa krajov  

Územie  

Počet žien s 

fyzickými 
indikátormi 

psychickými 
indikátormi 

fyzickými 
a psychickými 

indikátormi 
SPOLU 

Bratislavský kraj 5   5 

Trnavský kraj 7 6  13 

Trenčiansky kraj 15 10 10 35 

Nitriansky kraj 4 1  5 

Žilinský kraj 15 5 10 30 

Banskobystrický kraj 6 5 5 16 

Prešovský kraj 3 5 
 

8 

Košický kraj 33 3 2 38 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  88 35 27 150 

Vykazuje sa v zmysle odborného usmernenia MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene 
ohrozenej násilím (Vestník MZ SR z 5. novembra 2008, čiastka 54-55, ročník 56) 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročný výkaz A (MZ SR) 7-01 o činnosti gynekologickej  ambulancie za rok 2013 + 
prepočty autorky 
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4.3.3. Spontánne či umelé prerušenia tehotenstiev u žien  s PON 

Tehotenstvo ženy býva  často spúšťačom, alebo zintenzívnením  partnerského násilia a môže 

vyústiť až do spontánneho  potratu plodu, alebo rozhodnutia ženy o UPT. Celkovo bolo 

v roku 2012 evidovaných  257 prerušení tehotenstva  u žien s podozrením na ohrozenie 

násilím, väčšinou s fyzickými aj psychickými indikátormi.  Spontánnych potratov bolo 99.  

Potraty v SR podľa podozrenia na ohrozenie násilím a  druhu potratu v roku 2012 

 

Územie 
trvalého 
bydliska 

Druh potratu 
Počet 

potratov 
spolu 

v tom: Podozrenie na ohrozenie násilím 

fyzicky psychicky 
fyzicky aj 
psychicky 

nie neudané 

Slovenská  
republika 

Potraty spolu 16 377 72 84 101 14 430 1690 

spontánny 5 163 36 27 26 4 691 383 

legálne UPT do 8. týždňa 5 663 17 32 43 4 844 727 

legálne UPT do 9. do 12. týždňa 2538 8 11 14 2 195 310 

    legálne UPT do 13. do 24. týždňa 238 1 1 - 216 20 

mimomaternicové tehotenstvo 370 2 3 2 333 30 

iný 2 405 8 10 16 2 151 220 

Zdroj:  NCZI, Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12 

V dôsledku ohrozenia žien násilím (fyzickým, psychickým, fyzickým aj psychickým) bolo  za 

rok  2013 vykonaných 255 potratov, čo je o 2 prípady menej ako v roku 2012. S fyzickými 

indikátormi to bolo 45 žien, s psychickými  110 a so psychickými aj psychickými 100 žien.  

S celkového počtu potratov, ktorý má už dlhodobo klesajúci trend, klesá aj počet 

vyšetrených žien s PON. Podiel evidovaných spontánnych a umelých prerušení tehotenstiev 

u žien s podozrením na ohrozenie násilím  dosiahol v roku 2013  svoje päťročné minimum,  

1,55%.  

Spontánne potraty a umelé prerušenia tehotenstva  s podozrením na ohrozenie násilím  
2009, 2010, 2011, 2012, 2013  (  celá SR ) 

 

Rok 
Potraty 

celkom SR 

Potraty 
s podozrením 

na násilie 

Podiel spontánnych a umelých prerušení 
tehotenstva u žien s PON zo všetkých potratov 

2009 17 935 317 1,76 % 

2010 17 218 322 1,87% 

2011 16 872 300 1,77% 

2012 16 377 257 1,56% 

2013 16 362 255 1,55% 

Zdroj:  NCZI a prepočty autorky  
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4.3.4. Porovnanie počtu vyšetrených žien s PON v rokoch 2009 - 2013 

 

Sledujúc počty  vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím v priebehu rokov  2009 

až 2013 možno zaznamenať   pomerne rovnomernú klesajúcu tendenciu, v prípadne 

niektorých ambulancií aj dramatický prepad.  Tieto zmeny môžu byť však spôsobené 

zmenami v evidencií ( v rokoch 2009 až 2011 sme vychádzali s osobitne vyžiadaných údajov, 

zatiaľ čo v rokoch 2012 a 2013 z uverejnenej zdravotníckej štatistiky spracovanej samotným 

NCZI).  Klesajúca tendencia nemusí odzrkadľovať  reálne nižší počet žien  s PON, ktoré 

vyhľadali lekárskej ošetrenie, ale aj mieru citlivosti zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok 

na indikátory násilia a/alebo  efektívnosť  štatistickej evidencie v systéme zdravotníctva.  

Počet vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím podľa druhu ambulancie 

v rokoch 2009 - 2013  

Druh ambulancie 2009 2010 2011 2012 2013 

Všeobecné ambulancie 4 430 2 205 3 424 1028 - 

Psychiatrické  ambulancie 2 120 1 487 1521 661 537 

Gynekologické  ambulancie  287 168 183 186 150 

Spontánne a umelé prerušenia tehotenstva  317 322 300 257 255 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

Ako doplňujúcu informáciu uvádzame aj počet detí (osôb do 18 rokov veku) vyšetrených vo 

všeobecných ambulanciách zdravotnej starostlivosti a v pediatrických ambulanciách. V roku 

2012  bolo evidovaných 202 prípadov, z toho 92 dievčat  a 110 chlapcov.  V roku 2013 to 

bolo 582 detí do 18 rokov., z toho 281 dievčat. Evidencia sa vykazuje v zmysle podľa 

odborného usmernenia MZ SR o  postupe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  pri 

podozrení na syndróm CAN (týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa).   Tu  počet 

identifikovaných detí s CAN stúpa, hoci  pravdepodobne nezodpovedá miere prevalencie, 

teda reálneho výskytu detí s CAN.  
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5. Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia z hľadiska  rodovej 

perspektívy 

Vzhľadom na už niekoľkoročnú výskumnú pozornosť ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  téme prostitúcie s cieľom zmeniť legislatívny prístup k tomuto javu, aj  v dôsledku 

prijímaných politík  v oblasti obchodovania s ľuďmi, ponúkame  na danú problematiku 

pohľad z rodovej perspektívy.  Zameriame sa na sexuálneho vykorisťovanie žien a dievčat 

ako osobitný druh trestného činu obchodovania  s ľuďmi.  Poskytneme aktuálne 

celoeurópskej (pomerne) komparatívne údaje  o obetiach sexuálneho vykorisťovania 

publikované Eurostatom a poukážeme na niektoré jeho rodové aspekty.  Zároveň 

zmapujeme základné  teoretické východiská a legislatívne prístupy k prostitúcii/dopytu po 

prostitúcií v Európe. Nadväzujeme tak na stať o prostitúcií v Správe o násilí na ženách za rok 

201126 s cieľom iniciovať širšiu odbornú a celospoločenskú diskusiu o tomto jave.  

5.1. Sexuálne vykorisťovanie dievčat a žien  

V roku 2014 vydáva Eurostat svoju druhú správu o obetiach obchodovania s ľuďmi (Eurostat 

2014).  Správa obsahuje  údaje  z pomerne dobre rozvinutého systému reportovania, 

koordinácie a iných inštitútov zriadených pre problematiku  obchodovania s ľuďmi v 

členských krajinách EÚ.  Vzhľadom na pomerne  nízky počet identifikovaných, ako aj 

predpokladaných obetí obchodovania v porovnaní s odhadovaným počtom obetí  násilia 

páchaného na ženách, je pozornosť venovaná tejto problematike (vrátane pozornosti na 

úrovni  národných policajných systémov) obdivuhodná. Zároveň však otvára otázky ohľadne 

nastavených priorít, finančných a personálnych zdrojov vo vnútri policajných inštitúcií,  

Slovensko nevynímajúc.  

Zo správy  Eurostatu ( 2014) vyberáme nasledovné kľúčové zistenia:  

 V rokoch 2010 – 2012 bolo v rámci Európskej únie registrovaných 30 146 obetí 

obchodovania s ľuďmi.   

 Na 100 tis. obyvateľov  EÚ-28 to predstavuje  2,0;   z percenta mužov  0,8, z percenta 

žien  2,6. 

                                                      
26 Holubová, B., 2012, Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011, IVPR, Bratislava, dostupné na: 
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf  

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf
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 Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom registrovaných obetí ( pod 1 obeť na 

100 tis. obyvateľov , konkrétne 0,6 ( z mužov 0,4;  zo žien 0,6). 

 Z registrovaných obetí v EÚ-28 až  80% boli ženy alebo dievčatá. 27 

 Obchodovanie s ľuďmi má výrazný rodový charakter, kde sú dievčatá/ženy 

a chlapci/muži obchodovaní  a obchodované za rozličným účelom a vyžadujú si 

rodovo špecifickú pomoc a podporu. 

 V EÚ-28 viac ako 1 000 obetí – detí bolo obchodovaných za účelom sexuálneho 

vykorisťovania.  

 69% obetí bolo obchodovaných pre účely sexuálneho vykorisťovania  

 95% registrovaných obetí sexuálneho vykorisťovania boli ženy /dievčatá  

 71% registrovaných obetí vykorisťovania nútenou prácou boli muži 

 V priebehu obdobia troch rokov 2010 – 2012 neboli identifikované v Európske únii 

žiadne rozpoznateľné trendy vo variácii údajov o obetiach  

Pre účely zberu komparatívnych údajov o obchodových osobách za účelom sexuálneho 

vykorisťovania boli vymedzené základné druhy – subkategórie  sexuálneho vykorisťovania  

(Eurostat, 2014):  

 Pouličná prostitúcia 

 Výkladová prostitúcia a bordely (erotické salóny) 

 Striptízové  kluby a bary  

 Pornografický priemysel 

 Eskortné služby a modelingové  agentúry  

 Masážne salóny 

 Iné a neznáme  ( napr. hotely, privátne kluby a privátne byty)28 

V priebehu troch rokov 2010 – 2012 bolo na Slovensku registrovaných (identifikovaných 

a predpokladaných ) celkovo 37 obetí sexuálneho vykorisťovania, všetko ženy alebo dievčatá. 

Dievčatá (osoby do 18 rokov veku) boli iba 4. Vo veku 18 – 24 celkovo 19 žien. V priebehu 

                                                      
27 Toto zistenie je v súlade aj inými  správami o obchodovaní s ľuďmi: Global Report on Trafficking in Persons (2012);  
International Labour Organisation – Global Estimate of Forced Labour, Results and Methodology (2012) 
28 Pre porovnanie uvádzame aj subkategórie „vykorisťovania nútenou prácou“:  poľnohospodárstvo, stavebníctvo, textilný 
priemysel, horeka (hotely/reštaurácie/katering), starostlivosť (napr. au-pair); rybárstvo, iné, neznáme. Pod iné môžu spadať 
subkategórie: domáce otroctvo, nútené žobranie/zneužívanie na žobranie, kriminálne aktivity, odoberanie telesných 
orgánov.  
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sledovaného obdobia sa počet registrovaných žien a dievčat, obetí sexuálneho 

vykorisťovania sa zvyšoval iba veľmi mierne, celkovo však zostáva veľmi nízky.  

Pripomíname, že súhlas obetí s obchodovaním za účelom vykorisťovania, či už plánovaným 

alebo realizovaným, je irelevantný,  ak boli použité niektoré vy/donucovacie prostriedky 

vymedzujúce kriminálny čin obchodovania s ľuďmi definovaný Smernicou  2011/36/EÚ.29  

Počet obetí (identifikovaných a predpokladaných) sexuálneho vykorisťovania podľa rodu a 

veku za roky 2010, 2011 a 2012 na Slovensku  

Rok 
Ženy a dievčatá Muži a chlapci 

0-11 12 – 17 18-24 +25 SPOLU 0-11 12 – 17 18-24 +25 SPOLU 

2010 0 1 5 4 10 0 0 0 0 0 

2011 0 1 7 5 13 0 0 0 0 0 

2012 0 3 7 4 14 0 0 0 0 0 

Spolu  0 4 19 13 37 0 0 0 0 0 

Poznámky:   
(1) Identifikovaná obeť je obeť formálne identifikovaná ako obeť obchodovania s ľuďmi relevantnou formálnou 
autoritou v danej členskej krajine EÚ 
(2) Predpokladaná obeť je osobou, ktorá vykazuje kritériá smernice EÚ o obchodovaní s ľuďmi, ale nebola 
formálne identifikovaná formálnou autoritou v danej členskej krajine   
Zdroj: Eurostat 2014, Trafficking in human beings 
 

Pomerne nízky počet identifikovaných obetí – žien a dievčat sexuálneho vykorisťovania je 

spôsobený tým, že údaje za Slovensko reprezentujú iba obete, ktoré boli ochotné 

spolupracovať  pri vyšetrovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi. Počet  obetí sa vzťahuje 

iba na osoby, ktoré boli zaradené do Programu pomoci a ochrany obetí obchodovania 

s ľuďmi (Eurostat, 2014).  Z toho dôvodu  údaje poskytnuté Eurostatu za Slovensko môžu 

obsahovať rozdiely v počtoch a chýbajúce údaje o obetiach, ktoré neboli zaradené do 

programu podmienenom spoluprácou pri vyšetrovaní políciou.   

                                                      
29 Definícia obchodovania s ľuďmi podľa predmetnej Smernice bola premietnutá do Trestného zákona 300/2005 Z.Z., § 179 
(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej 
ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie 
súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak 
zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho 
prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane 
žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej 
činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky 
až desať rokov. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, 
hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, 
nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného 
sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných 
foriem vykorisťovania. 
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Pre porovnanie uvádzame údaje za celú Európsku úniu a vybraných krajín, ktoré majú 

nastavený iný systém identifikácie obetí, ako aj zberu údajov o obetiach sexuálneho 

vykorisťovania. 

Počet obetí (identifikovaných a predpokladaných) sexuálneho vykorisťovania podľa rodu a 

veku za roky 2010, 2011 a 2012 v Európskej únii a vo vybraných krajinách   

Krajina Rok 
Ženy a dievčatá Muži a chlapci 

0-11 12 - 17 18-24 +25 neznáme SPOLU 0-11 12 – 17 18-24 +25 neznáme SPOLU 

EÚ spolu 

2010 7 307 865 953 2 708 4 840 2 20 24 25 178 249 

2011 10 307 1003 1085 1536 3 941 3 30 50 47 61 191 

2012 12 430 1 447 1 112 3 109 6 110 13 38 40 25 49 165 

Bulharsko 

2010 0 77 0 403 0 480 0 0 0 0 0 0 

2011 0 38 0 331 0 369 0 0 0 0 0 0 

2012 7 44 263 116 0 430 6 5 14 0 0 25 

Holandsko 

2010 1 110 331 255 4 701 0 5 18 24 0 47 

2011 1 117 330 257 10 715 0 7 27 31 1 66 

2012 0 104 543 520 3 1170 0 8 16 21 1 46 

Veľká Británia 

2010 0 26 40 59 5 130 0 0 2 0 0 2 

2011 5 64 152 200 135 566 1 5 9 12 12 39 

2012 1 56 210 198 267 732 0 3 3 0 2 8 

Poznámky:   
(1) Identifikovaná obeť je obeť formálne identifikovaná ako obeť obchodovania s ľuďmi relevantnou formálnou 
autoritou v danej členskej krajine EÚ 
(2) Predpokladaná obeť je osobou, ktorá vykazuje kritériá smernice EÚ o obchodovaní s ľuďmi, ale nebola 
formálne identifikovaná formálnou autoritou v danej členskej krajine   
(3) Obete mohli byť vystavené viacerých formám vykorisťovania 
Zdroj: Eurostat 2014, Trafficking in human beings 

 

V Bulharsku zbiera údaje o obchodovaných osobách Národná komisia pre boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi. Bulharská legislatíva nepozná pojem  „ predpokladaná obeť“ , takže  

údaje za túto kategóriu nie sú v Eurostate uvedené (Eurostat 2014) . Pomerne vysoké čísla by 

teda mali predstavovať identifikované obete.  

Za Holandsko údaje poskytuje CoMENSHA (The Coordination Centre for Human Trafficking), 

špecializovaná mimovládna organizácia poverená holandským koordinátorom pre 

obchodovania s ľuďmi a sexuálne násilie na deťoch. Comensha zbiera  počty všetkých  

registrovaných ako aj možných obetí. Relevantné inštitúty, ako je polícia, inšpektoráty  

sociálnych vecí a zamestnania a iné, majú povinnosť nahlasovať Comenshe všetky 

potencionálne obete. Údaje v tabuľke preto treba vnímať ako možno obete, nie ako 

identifikované.  

Vo Veľkej Británii je zdrojom identifikovaných obetí sexuálneho vykorisťovania oficiálny 

inštitút -  the National Referral Mechanism (NRM). Do   mechanizmu sa dostávajú iba 

dospelé obete a musia súhlasiť so zaradením do tohto inštitútu. Za roky 2011 a 2012 boli  

Eurostatu poskytnuté aj údaje „predpokladaných“ obetí,  ktoré boli identifikované tajnými 
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službami,  špecializovanými mimovládnymi organizáciami  alebo políciou,  alebo ktoré neboli 

zaradené do NRM.  

Aktuálne  sa pripravuje Nová stratégia obchodovania s ľuďmi na obdobie 2015 až 2018. 

Odporúčame zohľadniť  a zapracovať  viac rodových aspektov obchodovania s ľuďmi, 

zohľadňujúc tak  princíp Dohovoru  rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, v ktorom 

boj proti obchodovaniu s ľuďmi je úzko prepojený s garanciou rodovej rovnosti.   

 

5.2. Dopyt po prostitúcií z hľadiska ochrany ľudských práv žien a rodovej 

perspektívy 

 

V roku 2012 zverejňuje Prezídium policajného zboru v spolupráci s Akadémiou Policajného 

zboru doplnenú výskumnú správu o prostitúcií a dopytu po sexuálnych službách, vrátane 

analýzy legislatívnych prístupov (Soukup,  a kol. 2012).  Záverečné odporúčania smerujú 

k prijatiu legislatívy na reguláciu  toho, kto a kde by prostitúciu mohol vykonávať, kontrolu 

daňovými a živnostenskými  orgánmi  a pod. (Soupkup, a kol. 2012, s  66.).  Predmetná 

výskumná správa nezohľadňuje všetky aktuálne poznatky o účinnosti základných  

legislatívnych prístupov a opomína viaceré významné rodové aspekty. 30 S cieľom iniciovať 

rodovo citlivejšiu diskusiu o regulácii či deregulácii prostitúcie, resp. sexuálneho 

vykorisťovania uvádzame vybrané zistenia zo správy vypracovanej pre Výbor pre  práva žien  

a rodovú rovnosť ( FEMM) Európskeho parlamentu ( Schulze,  2014).31 

Podľa  medzinárodného práva  a odbornej literatúry  nie je možné prostitúciu oddeliť od 

sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi; aktuálna odborná literatúra poukazuje 

na komplexitu predmetného javu, kde prostitúcia je dôsledkom previazanosti 

a viacnásobného pôsobenia ( intersekcionality)  kultúry, moci a diferencie.   

V minulosti boli názory na prostitúciu a sexuálne vykorisťovanie bohato diskutované 

z rôznych uhlov pohľadu a dôrazu na verejné politiky a legislatívu zo strany mimovládnych 

                                                      
30 Napríklad prieskum postojov populácie k prostitúcií a názorov na jej legalizáciu je už sám o sebe nastavený androcentricky 
svojím zameraním, keďže  zisťuje názory na prostitúciu, teda ponuku sexuálnych služieb  (prevažne ženských tiel) a výrazné 
opomína nákup – dopyt po sexuálnych službách (prevažne mužmi) (prieskum z roku 2012 je súčasťou predmetnej 
výskumnej správy Soukup, a kol. 2012, s. 50 – 66)  
31 Nasledovná stať  obsahuje vybrané zistenia predmetnej správy s uvádzaním pôvodných zdrojov – výskumov a správ. Pre 
získanie detailnejších   informácií odporúčame celú správu, dostupnú na: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET%282014%29493040_EN.pdf  
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET%282014%29493040_EN.pdf
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organizácií, ako aj zo strany akademickej obce.32  Ženské spolky, feministky a feministi a tzv. 

„sexuálne feministky“ vedú diskusiu o správnom prístupe, t.j. či je možné určiť hranicu 

a rozdiel medzi nútenou a dobrovoľnou prostitúciou. Hlasy žien pracujúcich v sexbiznise sú 

rovnako diferencované.  Zatiaľ čo veľa z nich sa sťažuje na zlé pracovné podmienky a hlásia 

závažné násilné incidenty, iné majú pocit, že ich hlasy nie sú vypočuté a brané vážne 

z dôvodu stereotypného uvažovania o prostitútkach , alebo zo strachu, že budú vnímané 

ako bezbranné obete alebo ako závislé obhajovateľky  pasákov a majiteľov bordelov.  

Nedostatok  spoľahlivých údajov (posledné údaje z Nemecka a Holandska sú z roku 2007) je 

prekážkou ďalšej diskusie a prijímania politiky založenej na dôkazoch ( evidence – based 

policy)  a zároveň  ešte viac zneprehľadňuje  trh s prostitúciou.  

Odhady zisku z prostitúcie na celom svete hovoria o 186 miliardách dolárov ročne; 

prostitúcia je  a jej celosvetovej rozšírenosti, do ktorej je zapojených  približne  40- 42 

miliónov ľudí, z ktorých 90% je závislých od pasákov a náborárov. Až 75% osôb zapojených 

do prostitúcie sú vo veku 17 – 25 rokov.  

Konzervatívne odhady v rámci Európy  o nedobrovoľnej prostitúcii, t. j. obchodovania ľudí za 

účelom sexuálneho vykorisťovania hovoria o 1 zo 7 prostitútok/tov. Iné členské krajiny však 

odhadujú až 60% - 90% podiel obchodovaných prostitútok/tov v rámci svojho trhu 

s prostitúciou; v každom prípade  sa národné údaje zhodujú v tom, že najväčší podiel 

obchodovania s ľuďmi v Európe tvorí  obchodovanie za účelom sexuálneho vykorisťovania, 

principiálne žien a dievčat. 

Sexuálne vykorisťovanie, jedna z foriem „moderného otroctva“ je právne riešené 

Palermským protokolom  (2000) v rámci boja proti obchodovaniu, Dohovorom Rady Európy 

o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2005) a najnovšie aj Smernicou  2011/36/EÚ stanovujúc 

základné sankcie pre „náborárov“ a minimálne štandardy pomoci pre obete obchodovania.  

Obete obchodovania by mali spadať aj pod ochranu Smernice  2012/29/EÚ o minimálnych 

štandardoch o právach, pomoci a podpore obetí kriminality 

 

                                                      
32 Toto tvrdenie sa vzťahuje skôr na západné  a severské krajiny, kde  ženské hnutie a vlny feminizmu rozšírili diskusiu aj 
o iné pohľady ako moralistický prístup a v niektorých krajinách výrazne ovplyvnili prijímanie potrebnej legislatívy.  
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So zreteľom na prepojenie prostitúcie, sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi 

v rámci Európy existujú  snahy o vytvorenie celoeurópskeho rámca na reguláciu 

vykorisťovania prostitútok/tov, s cieľom vyvinúť legislatívny nástroj na boj proti 

obchodovaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí. 

 

Existujú dva základné prístupy k prostitúcií: regulatívne a abolicionistický. Regulatívny prístup 

stojí aj  na predpoklade, že je možné rozlíšiť dobrovoľnú a nedobrovoľnú prostitúciu. Pritom 

dobrovoľná  prostitúcia je sýtená úvahami „o dobrovoľnom súhlase“ dvoch dospelých ľudí o  

v podstate obchodnej transakcii.   Regulatívny prístup, cieľom ktorého je aj  zlepšenie  

pracovných podmienok žien pracujúcich v prostitúcií má zástancov a zástankyne aj v 

združeniach zastupujúcich  záujmy prostitútok.  Ich záujem vyjadruje kampaň sexuálnych 

pracovníčok vo Veľkej Británii už z roku 1997:  

„Bojujeme za zrušenie zákonov o prostitúcií, ktoré trestajú ženy, odmietajúce byť chudobné 

a/alebo finančne závislé od mužov; bojujeme za ľudské, ekonomické a občianske práva žien-

prostitútok;  bojujeme  za  vyššie sociálne dávky a platy, študijné granty, bývanie a iné zdroje, 

ktoré by mali byť  dostatočné na to,, aby žiadna žena, dieťa ani muž neboli nútení chudobou 

nikomu poskytovať sex.“  33 

Aj hore uvedené heslá predmetnej kampane však  otvárajú otázky, či dobrovoľná prostitúcia  

na základe obojstranného súhlasu dvoch dospelých ľudí je vôbec možná bez akéhokoľvek 

vynútenia a nátlaku za situácie  výrazných rodových nerovností v spoločnosti 

a diskriminačného nastavenia  trhu práce pre ženy.   Tieto úvahy priniesli nový prístup 

k prostitúcií, ktorý by netrestal ženy-prostitútky za to, že poskytujú sex, ale kriminalizoval 

dopyt – teda mužov, ktorí si sex kupujú. Vychádza sa pritom z  predpokladu, že ak sa odstráni 

dopyt, odstráni sa aj sexuálne vykorisťovanie.34  

Nový prístup  do pozornosti kladie dopyt po sexuálnych službách, ktorému sa doteraz 

nevenovala taká pozornosť. Ide o nový abolinistický, resp. neo-abolinistický  prístup 

                                                      
33 Kantola, J., Squires, J., 2001, Discourses Surrounding Prostitution Policies in the UK European Journal of Women's Studies 
February 2004 11: 77-101, doi:10.1177/1350506804039815 
34 Tento prístup je stále rozšírenejší a aktuálne k nemu pristupujú viaceré krajiny EÚ. Evaluáciu účinnosti ( aj s výhradami 

a obmedzeniami )  tohto prístupu vo Švédku nájdete v Schulze, E., et. all, 2014, s. 52 – 55, dostupné na 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET%282014%29493040_EN.pdf  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET%282014%29493040_EN.pdf
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k problematike, ktorý má v konečnom dôsledku odstrániť  prostitúciu, vnímanú ako formu 

rodovo-podmieneného násilia na ženách. Kupovanie sexuálnych služieb,  komodifikácia 

a komercionalizácia ženských tiel  je porušovaním ľudských práv žien a je v príkrom rozpore 

k princípu rodovej rovnosti. Prostitúcia, resp. keď si muži kupujú sex poskytovaný ženami  sa 

tu vníma ako jav, prameniaci z patriarchálnych štruktúr mužskej sexuality  a dominancie nad 

ženami; prostitúcia je potom dôsledkom diskriminácie na základe rodu/pohlavia, feminizácie 

chudoby a vzorcami  globálnej migrácie. Neo-abolinisticky prístup je podporovaný 

nasledovnými výskumnými poznatkami a zisteniami z evaluácie účinnosti iných prístupov 

(napr. regulatívneho): 

- Osoby, zväčša ženy a dievčatá pracujúce  ako prostitútky  sú vystavené vysokému 

riziku psychologického a fyzického násilia, zvýšenému riziku zavraždenia a samovrážd 

a užívania drog.35 

- Väčšina prostitútok zažíva závažné a extrémne  formy násilia, vrátane opakovaného 

sexuálneho napadnutia a znásilnenia, 68% z nich trpí posttraumatickou stresovou 

poruchou na úrovni závažnosti porovnateľnou s veteránmi vojny vo Vietname, ako aj 

poruchami psychickej disociácie.36 

- Väčšina prostitútok začala s užívaním a zneužívaním drog až po začatí prostituovania 

– 66% prostitútok začalo s užívaním kokaínu  (užívanie kokaínu je často 

inštrumentálne a vynucované klientmi sexuálnych služieb),  83% prostitútok 

konzumuje sedatíva, 73% antidepresíva.37 

- Závažnosť zdravotných dôsledkov žien a dievčat pracujúcich ako prostitútky je 

dôsledkom nielen aktuálneho  násilia, ale často aj kumuláciou sexuálneho násilia 

počas detstva; odhady indikujú, že sexuálneho zneužívania počas detstva zažilo od 

43% do 69% prostitútok.38 

                                                      
35 Napr. Canadian Special Committee on Pornography and Prostitution (1985). Quoted in Farley, M. (2004), «Bad for the 
Body, Bad for the Heart: Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized», Violence Against Women, Vol. 10 
No. 10, 2004, pp. 1087-1125 (p. 1097); Potterat, J. et al. (2004), « Mortality in a Long-term Open Cohort of Prostitute 
Women », American Journal of Epidemiology, Vol. 159, No. 8, 2004, pp.778-785 (p 783) 
36 Farley, M. et al. (2003), « Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress 
Disorder», Journal of Trauma Practice, Vol. 2, No. 3/4, 2003, pp. 33-74:  
http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf 
37 Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades en las Cortes Generales (2007) Informe de 
la Ponencia sobre la prostitución en España (p.177) (ES):  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A379.PDF 
38 napr. Choi, H., Klein, C., Shin M. S., Lee, H. J. (2009), "Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Disorders of Extreme 
Stress (DESNOS) Symptoms Following Prostitution and Childhood Abuse", Violence Against Women, Vol. 15, No. 8, August 
2009, pp. 933-951 
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- Zistené bolo aj prepojenie sexuálneho vykorisťovania a násilia zo strany manžela 

najmä u žien migrantiek,  čím sa poukázalo na úzke prepojenie s problematikou 

obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania a problematikou 

imigrácie/emigrácie.39  

- Dôvody vstupu žien do prostitúcie môžu byť rôzne, avšak ženy predávajúce sex často 

patria medzi zraniteľné skupiny obyvateľstva; nízka vzdelanosť, bezdomovectvo, 

naliehavé ekonomické potreby a  nedostatok alternatívnych zdrojov na prežitie  

(podporované diskrimináciu na trhu práce a devaluáciou práce vykonávanej ženami)  

sú expertmi a expertkami na imigráciu uznávané ako najsilnejšie faktory  vstupu  žien 

a dievčat do prostitúcie. Až 89%  prostitútok zapojených do výskumu by chcelo 

prestať s prostitúciou, avšak nemajú inú možnosť prežitia.40 

- Legalizácia (ako určitá miera regulácie) prostitúcie ( napr. v Nemecku a v Holandsku) 

mala viesť ku zlepšeniu pracovných podmienok prostitútok  a mala im zabezpečiť aj 

ochranu pred násilnými pasákmi a klientmi. Situácia sa v tomto smere však zmenila 

veľmi málo a regulácia  nepriniesla očakávanie výsledky.41 

- Legalizácia väčšinou viedla len ku zvýšenej kontrole prostitútok a ukladaní pokút za 

porušenia povinnosti registrácie, zákazu výkonu služby, porušenia bezpečnostných 

opatrení, vrátane povinných testov na pohlavné choroby a AIDS; vzťah polície voči 

prostitútkam zostal aj naďalej nedôverčivý a dokonca nepriateľský,42  často 

sprevádzaný policajným násilím, ponižujúcimi metódami vyšetrovania 

a nerešpektujúcim prístupom (ešte viac zvýšené v krajinách, kde je prostitúcia 

nelegálna)43 

                                                      
39 PE 493.027: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493027/IPOL-
FEMM_ET(2013)493027_EN.pdf8 
40 Farley, M. et al. (2003), « Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress 
Disorder», Journal of Trauma Practice, Vol. 2, No. 3/4, 2003, pp. 33-74:  
http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf 
41 German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (2007), Health, Well-Being and Personal 
Safety of Women in Germany. A Representative Study of Violence against Women in Germany, (pp. 2425) (EN):  
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=93194.html 
42 For international level, see WHO, Violence against sex workers and HIV prevention, 
http://www.who.int/gender/documents/sexworkers.pdf. 
43 SWAN, Arrest the violence, Human Rights abuses against sex workers in Central and Eastern Europe and Central Asia, 
Open Society Foundation, 2009. 
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- Aj  z tohto dôvodu sa odporúča aplikácia „prístupu zameraného na ženu/obeť“ , 

ktorý je založený na potrebách žien – prostitútky; 44 tento prístup by zrejme otvoril aj 

otázky  spolupráce žien pri policajnom vyšetrovaní sexuálneho vykorisťovania; treba 

zdôrazniť, že vyšetrovateľmi sú zväčša muži  a prostitútkami zväčša ženy, čo môže byť 

prekážkou zmeny v prístupe; 

- Snahy viacerých prístupov apelovať na mužov, aby si nekupovali sex od žien, ktoré 

boli do prostitúcie prinútené a obchodované za účelom sexuálneho vykorisťovania  

zlyháva, pretože väčšina klientov minimalizuje  alebo ignoruje očividné znaky nútenej 

prostitúcie, ako sú modriny, prítomnosť pasákov, nízky vek, fakt, že prostitútka hovorí  

len cudzím jazykom, cena  za služby a pod.); až 90% klientov nebolo schopných 

identifikovať znaky nútenej prostitúcie.45  

- Kvalitatívne výskumy o správaní klientov potvrdzujú, že muži kupujúci si sex majú 

väčšiu pravdepodobnosť správať sa  voči ženám násilne, alebo vynucovať si sexuálny 

styk pod nátlakom; 10% mužov z kvalitatívnej štúdie   priznalo, že by ženu znásilnili, 

keby mali istotou, že im to prejde46;  klienti sa  často prezentujú mizogýnnymi 

postojmi;  viac ako 1/5 z nich  (22%) priznala, že obľubujú pocit moci nad 

prostitútkami a veria, že ak si zákazník raz zaplatil, má právo robiť si zo ženou čo 

chce47 ;  klienti  v porovnaní s neklientmi častejšie užívajú pornografiu a priznávajú, že 

ich sexuálne preferencie sa zmenili v dôsledku kontinuálneho užívania pornografie 

a prostitúcie.48 

- Z populácie mužov 30% priznalo, že si aspoň raz počas svojho  života zaplatili za sex; 

vekový interval klientov sa pohybuje medzi 19 a 49 rokmi, avšak  veľa mužov si kúpilo 

sex zo strany ženy pred vekom 21 rokov a ¾ do svojich 25 rokov.49 

- Otázky o ekonomickej a iné zraniteľnosti žien, ktoré ich vedú do prostitúcie, otvorili 

otázky  o tom, prečo aj ekonomicky zraniteľní muži nevstupujú do prostitúcie. Zistilo 

                                                      
44 Goodey, J., 2004, Sex trafficking in women from Central and East European countries: promoting a 'victim-centred' and 
'woman-centred' approach to criminal justice intervention, Feminist Review (2004) 76, 26–45; 
doi:10.1057/palgrave.fr.9400141  
45 Di Nicola, A. et al. (2009), Prostitution and Human Trafficking. Focus on Clients, Springer, 2009. 
46 Farley, M. et al (2008) "Challenging Men's Demand for Prostitution in Scotland", Women's Support Project (p.15) 
47 Farley M. et al. (2011), "Attitudes and Social Characteristics of Men Who Buy Sex in Scotland", Psychological Trauma: 
Theory, Research, Practice and Policy, March 2011 
48 Farley, M. et al. (2011), "Comparing Sex Buyers with Men Who Don't Buy Sex", Psychologists for Social Responsibility 
Annual Meeting, July 15, 2011. 
49 Farley, M. et al. (2003), "Prostitution and Trafficking in Nine Countries: an Update on Violence and Posttraumatic Stress 
Disorder", Journal of Trauma Practice, Vol. 2, No. ¾. Available at: 
http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf. 
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sa však , že aj chudobní muži  sú klientmi prostitúcie, čo viedlo k úvahám, že 

prostitúcia je aj výsledkom nerovným mocenských vzťahov  medzi mužmi a ženami, 

prostitúcia je preto vnímaná nielen ako spôsobujúca a udržiavajúca rodové 

stereotypy, ale aj  vyjadrením  predstavy o neobmedzenom prístupe mužov k telám 

žien  a sexualite v súlade s ich ekonomickou mocou; zároveň je tým podporovaná aj 

predstava, že sexuálne potreby  sú druhom práva, ku ktorým má každý jednotlivec 

(muž) oprávnenie.50 

- Diskusia o „práve na sexuálne služby“ vznikla v súvislosti so sexuálnymi potrebami 

mužov so zdravotným postihnutím; dospelo sa však k záveru, že neexistuje žiadny 

biologický imperatív na orgazmus; absencia sexuálneho partnera nikoho nijako 

neohrozuje na živote a naše špecifické sexuálne potreby sú výsledkom ľudskej 

kategorizácie a prideľovania významov;  neexistujú preto žiadne fundamentálne, 

nadčasové a všeobecné ľudské sexuálne potreby51  a  teda dôvod na kupovanie si 

sexu od žien;  

- Tento prístup je základom pre úvahy o možnosti postupného  a úplného odstránenia 

prostitúcie   (abolicionistického prístupu);  prostitúcia je tu vnímaná ako priestor, kde 

si muži môžu kúpiť sexuálne zneužívanie žien a prostitúcia je potom definovaná ako 

„platené znásilnenie“52 

Na základe vyššie uvedených poznatkov a úvah sa na boj s prostitúciou, resp. kupovaním 

sexuálnych služieb mužmi nazerá  rodovo senzitívnejšie a zohľadňujú sa aj potreby žien – 

obetí prostitúcie. Uvedenú stať   poskytujeme  s cieľom iniciovať širšiu odbornú diskusiu 

o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu a účinných opatrenia na jeho odstránenie.   

 

                                                      
50 O’Connell, J. (2002), “The Rights and Wrongs of Prostitution”, Hypatia, Vol. 17, no. 2 (Spring 2002), pp. 84-98  
(p. 90). Available at: http://muse.jhu.edu/journals/hyp/toc/hyp17.2.html 
51 O’Connell, J. (2002), “The Rights and Wrongs of Prostitution”, Hypatia, Vol. 17, no. 2 (Spring 2002), pp. 84-98  
(p. 90). Available at: http://muse.jhu.edu/journals/hyp/toc/hyp17.2.html 
52 Napr.  Ekberg, G.; Farley, M.; MacKinnon, C. A.; Raymond, J.; Giobbe, E. 
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Hlavné zistenia a odporúčania 

Kapitola 1 

Po viac ako dvojročnej príprave a rokovaniach 46 štátov Rady Európy zverejňuje Výbor 

ministrov Rady Európy Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 

násiliu a o boji proti nemu,  doteraz najkomplexnejší ľudsko-právny dokument, špecificky 

zameraný najmä na problematiku násilia páchaného na ženách, vrátane domáceho násilia. 

Napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky patrila medzi jeho prvých signatárov, jeho 

ratifikácia bola odložená aj v dôsledku zneužitia témy násilia na ženách na protikampaň voči 

tzv. „genderideológii“.  

Podobné námietky zazneli aj v niektorých hromadných pripomienkach pri prijímaní 

Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 

2014 – 2019. Napriek tomu bol NAP v decembri 2013 schválený.  

Odporúčanie 1 

Odporúčame dôslednú implementáciu schváleného Národného akčného plánu pre prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 a zváženie  nastavenia 

osobitného systému financovania najmä špecializovaných  podporných služieb, ktorý by 

zaručoval ich udržateľnosť a nevystavoval ich riziku jednorazového a krátkodobého  

financovania zo štrukturálnych fondov.  

Odporúčanie 2 

Odporúčame  čo najskôr pripraviť  Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a 

domácemu násiliu a o boji proti nemu  na ratifikáciu a jeho implementáciu podporiť 

osobitným zákonom, ktorým by dôsledne napĺňal jeho zámer -  Európu bez násilia na ženách 

a ich deťoch.  

V priebehu  sledovaného obdobia sa prijalo, alebo sa začalo plánovať prijatie niekoľkých 

pomerne dôležitých legislatívnych zmien.  V zákone o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. sa 

zavádza  nepriaznivá situácia v dôsledku ... rodovo-podmieneného násilia a možnosť 

zriaďovať osobitné zariadenia špecializované práve pre osoby takto postihnuté.  Smernica   

2012/29/EÚ o ochrane obetí trestných činov takisto spomína rodovo-podmienené trestné 
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činy  a dáva, okrem iného,  možnosť zaviesť osobitný motív takto páchaných trestných činov 

do trestného kódexu. V rámci novely zákona o  Policajnom zbore sa  pripravuje predĺženie 

doby vykázania zo 48-hodín ( počas pracovných dní) na 10 dní.  Hoci ide o pozitívne zmeny 

legislatívy, v zmysle  zvýšenia efektivity pomoci  a vymožiteľnosti práva obetí, sú to len 

pomerne čiastočné zmeny na ceste ku zlepšeniu situácie obetí. Účinnejší by bol osobitný, 

dobre pripravený zákon, ktorým by dôsledne implementoval a dozeral na dodržiavanie 

ustanovení, kopírujúcich komplexne Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 

a domácemu násiliu a o boji proti nemu.  

Kapitola 2 

Na Slovensku ani v Európe nie sú zatiaľ  indikátory násilia páchaného na ženách ustálené 

a ani harmonizované. Doteraz používané ukazovatele v Správach o násilí páchanom na 

ženách na Slovensku ( 2009 – 2011 ) majú svoje limity v priamej závislosti od neustálenosti  

a nejasnosti vymedzenia sledovaných kategórií, ich neúplnosti a nespoľahlivosti 

v jednotlivých štatisticko-evidenčných systémoch relevantných  rezortov. Ani viaceré snahy 

o napĺňanie medzinárodne prijatých ukazovateľov  ( napr. z Pekinskej akčnej platformy) 

nepriniesli uspokojivé výsledky práve z dôvodu nedostupnosti potrebných údajov. Pozitívom 

zostáva, že prevalenčné údaje z Celoeurópskeho výskumu násilia na ženách agentúry FRA 

vzhľadom na svoju komparatívnosť môžu byť použité na vykazovanie „výsledkových“ 

ukazovateľov.  Vítame aj konceptuálne nastavenie sub-domény násilia na ženách v Indexe 

rodovej rovnosti z produkcie EIGE. Priame a nepriame násilie na ženách, založené na 

koncepte „možností“ (capabilities) význame prispieva na nazeranie na násilie z hľadiska 

ľudských práv žien a rovnosti medzi mužmi a ženami.  

Odporúčanie 3 

Sledovať snahy o harmonizáciu medzinárodných ukazovateľov násilia páchaného na ženách   

a zapájať sa do aktivít na zavádzanie jednotných kategórií, najmä administratívnych údajov.  

Preveriť možnosti jednotlivých štatisticko-evidenčných systémov vzhľadom na vymedzenie 

jednotných a presne vymedzených premenných v oblasti násilia páchaného na ženách.  

 



75 
 

Kapitola 3 

Zapojenie Slovenskej republiky do Celoeurópskeho výskumu Agentúry Európskej únie pre 

základné práva   o násilí páchanom na ženách prinieslo zistenia o rozsahu výskytu násilia. 

Základnými  ukazovateľmi  násilia páchaného na  ženách sú miera prevalencie násilia na 

ženách počas ich života a za posledných 12 mesiacov. Na Slovensku  má skúsenosť s fyzickým 

a/alebo sexuálnym násilím  celkovo 34% žien počas svojho dospelého života a 10% počas 

jedného roka. V detstve sa stretlo  s násilím zo strany dospelej osoby 36% žien slovenskej 

populácie.  Partnerské násilie je najčastejšou formou násilia na ženách. Skúsenosti s ním, zo 

strany súčasného alebo bývalého partnera, má počas svojho dospelého života 26 % žien, 

počas 12 mesiacov 7% žien. K fyzickým a sexuálnym útokom sa pridáva ešte psychologické 

násilie, najčastejšie vo forme abusívneho  správania.   Veľa žien má v dôsledku fyzických 

alebo sexuálnych útokov viditeľné zranenia, zlomeniny alebo popáleniny na svojom tele. 

Pritom  len 8%  žien so skúsenosťou  partnerského násilia kontaktuje políciu. Veľkú úlohu tu 

môžu zohrať zdravotníci a zdravotníčky, ktorých  vyhľadá až 12 % žien so skúsenosťou 

fyzického a/alebo sexuálneho násilia.  Nepartnerské násilie zažívajú  ženy  najmä zo strany 

mužov ktorých poznajú, najčastejšie zo strany rodiny, školy a z okruhu známych. Sexuálnemu 

násiliu počas detstva  sú vystavené 4%  dievčat a fyzickému násiliu 33%.   

Odporúčanie 4 

Využiť výsledky výskumu FRA pre nastavenie politík a formulovanie ďalších odporúčaní pre 

riešenie problematiky. Jedinečné empirické údaje využiť pre  ďalšiu analýzu a testovanie 

hypotéz  ( v závislosti od dostupnosti kompletného datasetu z agentúry FRA).  

 

Kapitola 4  

Z dostupných administratívnych údajov  polície sme  v správe uviedli vybrané údaje o počte 

trestných činov,  počte obetí – žien vzhľadom na vek a vzťah páchateľa k obeti.  Porovnali 

sme ich s údajmi uvedenými v publikácií Rodová rovnosť ŠÚ SR a s údajmi v štatistickej 

ročenke Ministerstva spravodlivosti SR.  Rôzne a nie vždy jasne uvedené  merné jednotky ( 

napr. počet trestných činov, počet obetí vzhľadom na vek a pohlavie, počet obetí vzhľadom 
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na príbuzenský vzťah)  spôsobujú nepresnosti a nejasnosti.  Následne akékoľvek ďalšie 

ukazovatele, napríklad miera odsúdenia za konkrétny trestný čin, je takisto  nespoľahlivý.  

Zamerali sme sa na niektoré vybrané administratívne údaje o procesoch a ľudských zdrojoch 

v kompetencii polície.  Počet vykázaní podľa zákona  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa 

v sledovanom období mierne zvýšil, podiel podaných návrhov na PO však klesol  zo  14% na 

10%.  Začiatkom roka 2013 vzniká Národná kriminálna agentúra Prezídia PZ, zameraná na 

najzávažnejšie formy trestných deliktov, s teoretickým potenciálom aj na vyšetrovanie 

závažných   násilných zločinov spáchaných na ženách ( napr. femicíde).  Podiel žien – 

príslušníčok  PZ v roku 2013 medziročne  klesá zo 16,2% na 15,5 %. Podobne sa mierne 

medziročne znížili aj priemerné priznané služobné platy  príslušníkov a príslušníčok PZ.   

Rodový príjmový rozdiel sa zrejme aj vďaka „ tabuľkovým platom“  pohybuje na úrovni 2% 

a v roku 2013 sa dokonca znižuje  na 1,9%. 

V systéme zdravotníctva počet vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím naďalej 

veľmi variuje a za ostatný rok 2013 dokonca v niektorých ambulanciách klesá.  Vysoká 

variabilita indikuje nestabilitu evidenčného systému a schopnosti identifikovať obete 

vzhľadom na fakt, že prevalencia násilia v ženskej populácií je pomerne stabilná.  

Odporúčanie 5  

Odporúčame dôkladne preveriť všetky štatisticko-evidenčné systémy relevantných rezortov 

a ich definície jednotlivých  sledovaných kategórií, ako aj systém vypĺňania ( kto, ako často, 

na základe čoho, existenciu manuálov a zaškoľovania a pod.) a vyvinúť snahu o zjednotenie 

terminológie a sledovaných kategórií naprieč všetkými rezortmi.  

Preskúmať možnosť prepojenia jednotlivých štatisticko-evidenčných systémov pre účely 

sledovania jedného prípadu ( obete) naprieč celým trestno-právnym systémom.  

 

Kapitola 5  

Obchodovanie s ľuďmi má výrazný rodový charakter, kde sú dievčatá/ženy a chlapci/muži 

obchodovaní  a obchodované za rozličným účelom a vyžadujú si rodovo špecifickú pomoc 

a podporu. 69% obetí bolo obchodovaných pre účely sexuálneho vykorisťovania a  95% 
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registrovaných obetí sexuálneho vykorisťovania boli ženy /dievčatá. V priebehu troch rokov 

2010 – 2012 bolo na Slovensku registrovaných (identifikovaných a predpokladaných ) 

celkovo len 37 obetí sexuálneho vykorisťovania, všetko ženy alebo dievčatá. 

Podľa  medzinárodného práva  a odbornej literatúry  nie je možné prostitúciu oddeliť od 

sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi; aktuálna odborná literatúra poukazuje 

na komplexnosť predmetného javu, kde prostitúcia je dôsledkom previazanosti 

a viacnásobného pôsobenia ( intersekcionality)  kultúry, moci a diferencie.  Konzervatívne 

odhady v rámci Európy  o nedobrovoľnej prostitúcii, t. j. obchodovania ľudí za účelom 

sexuálneho vykorisťovania, hovoria o 1 zo 7 prostitútok/tov. Iné členské krajiny však 

odhadujú až 60% - 90% podiel nedobrovoľne obchodovaných prostitútok/tov v rámci svojho 

trhu s prostitúciou. Dobrovoľný súhlas s prostitúciou ( ako dohoda dvoch dospelých ľudí) sa 

v dôsledku diskriminačného nastavenia trhu práce a rodových nerovností spochybňuje.  

Nový prístup  do pozornosti kladie dopyt po sexuálnych službách, ktorému sa doteraz 

nevenovala dostatočná pozornosť. Ide o nový abolinistický, resp. neo-abolinistický  prístup 

k problematike, ktorý má v konečnom dôsledku odstrániť  prostitúciu, vnímanú ako formu 

rodovo-podmieneného násilia na ženách. Kupovanie sexuálnych služieb,  komodifikácia 

a komercionalizácia ženských tiel  je porušovaním ľudských práv žien a je v príkrom rozpore 

s princípom rodovej rovnosti. Pritom sa stavia na nasledujúcich poznatkoch a výskumných 

zisteniach: väčšina prostitútok zažíva závažné a extrémne  formy násilia; väčšina prostitútok 

začala s užívaním a zneužívaním drog až po začatí prostituovania; sexuálne zneužívanie počas 

detstva zažilo od 43% do 69% prostitútok; zistené bolo aj prepojenie sexuálneho 

vykorisťovania a násilia zo strany manžela -  najmä u žien migrantiek; až 89%  prostitútok 

zapojených do výskumu by chcelo prestať s prostitúciou, avšak nemajú inú možnosť prežitia; 

legalizácia väčšinou viedla len ku zvýšenej kontrole prostitútok a ukladaní pokút za porušenia 

povinnosti registrácie a pod.; z populácie mužov 30% priznalo, že si aspoň raz počas svojho  

života zaplatili za sex; až 90% klientov nebolo schopných identifikovať znaky nútenej 

prostitúcie; muži kupujúci si sex majú väčšiu pravdepodobnosť správať sa  voči ženám 

násilne; neexistuje žiadny biologický imperatív na orgazmus; prostitúcia je  vnímaná ako 

priestor, kde si muži môžu kúpiť sexuálne zneužívanie žien a prostitúcia je potom definovaná 

ako „platené znásilnenie“. 
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Odporúčanie 6 

Odporúčame zohľadniť  a zapracovať  viac rodových aspektov obchodovania s ľuďmi do 

strategických dokumentov a aktivít v tejto oblasti, zohľadňujúc tak  princíp Dohovoru  rady 

Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, v ktorom je téma obchodovania s ľuďmi úzko 

prepojená s garanciou rodovej rovnosti.   

Odporúčanie 7  

Iniciovať  a vytvoriť priestor na spoločnú odbornú diskusiu o boji proti sexuálnemu 

vykorisťovaniu, resp.  dopytu po sexuálnych službách, zohľadňujúc aktuálne poznatky 

o účinnosti jednotlivých legislatívnych prístupov a aktuálnych výskumných poznatkov 

z rodovej perspektívy a ľudsko-právneho prístupu. 
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