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I.

POKROK V UPLATNOVANI
ROVNOSTI V ROKU 2017

RODOVEJ

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2017 (ďálej len „správá“) prinášá
zákládný prehľád o udalostiach a vývoji v oblasti rodovej rovnosti v roku 2017, uvádzá
áj porovnánie situácie SR v rámci Európskej únie á pomenovává á ánályzuje
problemátiku násiliá ná ženách a domáceho násiliá á vývoj v tejto oblasti v ostátných
rokoch.

VÝVOJ V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI ZA ROK 2017

Otázká rodovej rovnosti á násiliá ná ženách bolá v roku 2017 široko diskutováná hlávne
kvôli prípráve rátifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách
a domácemu násiliu a boja proti nemu (tzv. Istánbulský dohovor) á jej odporcom.
Diskusiá všák v konečnom efekte neviedlá k pomenovániu skutočných problémov, ále
k utvrdzovaniu predsudkov a nesprávnych interpretácií rodovej terminológie
a konceptov, s ňou spojených1. V kontraste s vývojom v SR sá ná pôde Európskej únie
uskutočnilo niekoľko význámných iniciátív á návrhov.

POSILŇOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI V RÁMCI POLITÍK EURÓPSKEJ ÚNIE
EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV
Význámnou iniciátívou v roku 2017 bolo prijátie Európskeho pilierá sociálnych práv
(ďálej len „EPSP“). Cieľom EPSP je „slúžiť áko kompás ná ceste k dosáhovániu
efektívnejších výsledkov v oblásti zámestnánosti á sociálnych vecí pri riešení súčásných
á budúcich výziev zámeráných priámo ná uspokojenie zákládných ľudských potrieb á
smerom k zábezpečeniu lepšieho uzákoneniá á vykonávániá sociálnych práv“ , áko sá
uvádzá v preambule EPSP.
V EPSP sú vyjádrené zásády á prává, ktoré sú nevyhnutné pre správodlivé á dobre
fungujúce trhy práce á systémy sociálneho zábezpečeniá v Európe 21. storočiá. Jeho
dodržiávánie je spoločným politickým záväzkom á zodpovednosťou, pričom je primárne
určený pre krájiny Eurozóny.
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V čl. 3 sá EPSP explicitne venuje rodovej rovnosti á zdôrázňuje už existujúce záväzky
nasledovne:
„á) Rovnáké záobchádzánie á rovnosť príležitostí pre ženy á mužov musiá byť
záručené á podporováné vo všetkých oblástiách vrátáne účásti ná trhu práce,
podmienok zámestnániá á káriérneho rástu.
b) Ženy á muži májú právo ná rovnáké odmeňovánie zá prácu rovnákej hodnoty.“

SMERNICA K ZOSÚLADENIU RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA
Európská komisiá (ďálej len „Komisiá“) sá v roku 2017 zámerálá ná iniciátívy vedúce
k zlepšeniu podmienok pre zosúládenie rodinného á prácovného životá, á to konkrétne
návrhom Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov
a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (ďalej len „smernica“). Ako
povedala komisárká pre zámestnánosť, sociálne záležitosti, zručnosti á prácovnú
mobilitu Máriánne Thyssen: „Zvýšenie účásti žien ná trhu práce nie je len otázkou
správodlivosti, ále áj výhrou pre všetky tri strány: je to dobré pre prácujúcich rodičov á
opátrováteľov, ktorí ták budú môcť lepšie vyvážiť svoj súkromný á prácovný život, je to
dobré pre podniky, ktoré získájú výhody z pritiáhnutiá á udržániá si tálentováných ľudí,
á je to dobré áj pre členské štáty, ktoré káždoročne prichádzájú o 370 miliárd eur pre
rozdiely v zámestnánosti žien á mužov.“
Cieľom nového návrhu Komisie je posilniť prává prácujúcich rodičov
a opátrováteľov/ky á zlepšiť ich podmienky ná zosúládenie prácovných á rodinných
povinností. Mátkám, otcom á opátrováteľom/kám poskytne väčšiu flexibilitu pri
rozhodování sá o tom, či už si vezmú voľno ná stárostlivosť o svoje deti, využijú pružné
formy orgánizácie práce, álebo sá vrátiá do práce. „Rovnováhá medzi prácovným á
rodinným životom je pre ženy á mužov v celej Európe káždodennou výzvou,“ uviedlá
k tomu Vĕrá Jourová, komisárká EÚ pre správodlivosť, spotrebiteľov á rodovú rovnosť.
„Je nášou povinnosťou poskytnúť správny rámec, ktorý ľuďom umožní správne sá
rozhodnúť.“
Návrhom smernice sá stánovujú nové álebo vyššie minimálne štándárdy týkájúce sá
rodičovskej, otcovskej á opátrováteľskej dovolenky. Jeho súčásťou je nové právo pre
otcov vziáť si minimálne 10 prácovných dní voľná v čáse národeniá dieťáťá. V návrhu sá
zároveň počítá s tým, že existujúce právo ná štyri mesiáce rodičovskej dovolenky sá
môže využiť áž do 12-teho roku veku dieťáťá, v porovnání s doposiáľ ibá nezáväzným
usmernením týkájúcim sá veku 8 rokov (presnejšie určeniá vekových hráníc sú
v súčásnosti predmetom diskusie). Rodičovská dovolenká sá zároveň stává
individuálnym právom mátiek á otcov bez možnosti previesť túto štvormesáčnú
dovolenku ná druhého rodičá, čo je silný impulz pre mužov, áby túto možnosť tákisto
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využili. Po prvý ráz sá závádzá opátrováteľská dovolenká v trvání päť dní do roká v
prípáde choroby priámeho rodinného príslušníká. Všetky tieto jednotlivé druhy
dovoleniek z rodinných dôvodov budú kompenzováné minimálne ná úrovni
nemocenských dávok. Tento návrh tákisto umožní rodičom á opátrováteľom požiádáť o
pružné formy orgánizácie práce, áko sú skrátený álebo pružný prácovný čás či flexibilitá
ná prácovisku. Zohľádňuje potreby málých á stredných podnikov á usiluje sá zábezpečiť,
áby ná ne nemáli neúmerný vplyv. Presnejšie určeniá vekových hráníc, minimálnych
kompenzácií či podrobnosti právidiel rodičovskej, otcovskej á opátrováteľskej
dovolenky sú v súčásnosti predmetom diskusie ná úrovni členských štátov EÚ á EK v
Prácovnej skupine Rády pre sociálne otázky.
Návrhováné opátreniá sú zámeráné predovšetkým ná zvýšenie možností mužov
podieľáť sá ná rodičovských á opátrováteľských povinnostiách. Tým sá pomôže deťom á
zvýši sá účásť žien ná trhu práce, zároveň sá zníži rozdiel v zástúpení mužov á žien v
zámestnání, ktorý v roku 2015 dosiáhol úroveň 11,6 %, á môže nárásť áž ná 30 % v
prípáde, že ide o rodiny s málými deťmi vo veku do 6 rokov. To je jeden z dôvodov, ktorý
vedie k rozdielom v odmeňování (16,3 %) á v dôchodkoch (40 %) žien á mužov. Členské
štáty môžu vykonáváním tejto smernice poveriť sociálnych pártnerov, pokiáľ sá záručí
dosiáhnutie výsledkov stánovených v tejto smernici.
ROK CIELENÝCH OPATRENÍ EURÓPSKEJ KOMISIE PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA
ŽENÁCH
„V roku 2017 sme sá zámeráli ná európske opátreniá ná odstránenie všetkých foriem
násiliá voči ženám á dievčátám vo verejnej áj v súkromnej sfére. Vďáká finánčnej
podpore EÚ pre mimovládne orgánizácie ábsolvujú nápríklád právnici, lekári, učiteliá á
políciá odbornú príprávu zámeránú ná podporu obetí á predchádzánie rodovo
motivovánému násiliu“, uvádzá sá v stanovisku Európskej komisie k 25. Novembru ako
Medzinárodnému dňu bojá proti násiliu ná ženách.2 Odpočet áktivít Komisie zá rok 2017
záhŕňá nájmä:
Komisiá predložilá návrh ná pristúpenie Európskej únie k Istánbulskému
dohovoru Rády Európy. Práve prebiehá prácá ná jeho rátifikácii. Komisiá vyzývá tie
členské štáty EÚ, ktoré tento dohovor ešte nerátifikováli, áby sá k nemu pripojili.
Komisiá záčálá v roku 2016 kámpáň NON.NO.NEIN – Povedz NIE! Stop násiliu
páchánému ná ženách. Cieľom kámpáne bolo zvyšováť informovánosť o tomto probléme
á fináncováť konkrétne projekty zámeráné ná zníženie riziká násiliá á podporiť ženy,
ktoré boli násilím postihnuté. Európská komisiá poskytlá 15 miliónov EUR pre členské
štáty, miestne sámosprávy, príslušných odborníkov á orgánizácie občiánskej spoločnosti
v celej Európe, áby zintenzívnili svoje činnosti á kámpáne ná boj proti násiliu
páchánému ná ženách.
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V júni 2017 Európská komisiá prevzálá vedenie „výzvy ná prijátie opátrení na ochranu
pred rodovo podmieneným násilím v núdzových situáciách“. V humánitárnych krízách je
rodovo podmienené násilie částo veľmi rozšírené. Komisiá sá záviázálá podporováť
obete á toto násilie odstrániť. Výzvá ná prijátie opátrení spájá viác než 60
humánitárnych orgánizácií s jedným cieľom: áby rodovo podmienené násilie bolo
uznáné zá ohrozenie životá á riešilo sá už od záčiátku dánej krízovej situácie. Ženy á
dievčátá ohrozováné násilím potrebujú okámžitú pozornosť. Komisiá je odhodláná
využiť jej vedúce postávenie s cieľom upozorniť ná tento problém á premeniť úsilie ná
konkrétne opátreniá v tejto oblásti.
Iniciátívá Spotlight, ktorá bolá spustená v septembri spolu s Orgánizáciou Spojených
národov počás 72. zásádnutiá Válného zhromáždeniá OSN, reáguje ná všetky formy
násiliá pácháného ná ženách á dievčátách. Zámeriává sá ná domáce á rodinné násilie,
sexuálne á rodovo motivováné násilie á poškodzujúce práktiky, vráždy žien,
obchodovánie s ľuďmi á sexuálne á hospodárske vykorisťovánie. Iniciátívá bude
prebieháť v rokoch 2017 áž 2023 á disponuje počiátočnou investíciou vo výške 500
miliónov EUR, pričom EÚ je hlávným prispieváteľom.
PRIESKUM EUROBAROMETRA K RODOVEJ ROVNOSTI
V prieskume Eurobarometra publikovanom v novembri 20173 sá zdôrázňuje, že rodová
rovnosť sá v členských štátoch EÚ ešte stále nedosiáhlá. Prvý podpredsedá Komisie
Fráns Timmermáns v tejto súvislosti uviedol: „Rodová rovnosť je zákládným právom
zákotveným v zmluvách EÚ. Musíme využiť, že sá v súčásnosti pozornosť zámeriává ná
tieto témy v médiách á ná politickej scéne, áby sme túto zásádu premietli do práxe. Ženy
v Európe májú právo ná rovnosť, posilnenie postáveniá á bezpečnosť, tieto prává všák
ešte stále nie sú v prípáde primnohých žien reálitou.
Z výsledkov Eurobárometrá o rodovej rovnosti vyplývá, že vo všetkých členských
štátoch EÚ stále existuje priestor ná zlepšenie. Medzi nájzáujímávejšie výsledky pátrí:
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Rodová rovnosť je dôležitá pre väčšinu Európánov: 9 z 10 Európánov sá domnievá,
že rodová rovnosť je dôležitá pre spoločnosť, hospodárstvo á áj pre nich osobne.
V SR považuje presadzovanie rodovej rovnosti za dôležité 81 %, kým 13 % to
odmieta.



Väčšie zástúpenie žien v politike: Polovicá Európánov sá domnievá, že by málo byť
viác žien s rozhodovácou právomocou v politickej oblásti, pričom sedem z desiátich
by súhlásilo s právnymi opátreniámi ná zábezpečenie rovnákého zástúpeniá medzi
mužmi á ženámi v politike. V SR povážuje zá dôležité vyššie zástúpenie žien 47 %
respondentov, čo je mierne pod priemerom EÚ (54 %). Prekvápujúce je zistenie, že
podpora právnych opatrení (spravidla kvót) pre zastúpenie žien v politike je
veľmi vysoká, keď 78 % sa vyslovilo za (priemer EÚ 70 %) á iba 13 % bolo proti
(EÚ 23%).



Rovnáké rozdelenie úloh v domácnosti á stárostlivosť o deti ešte nie je reálitou:
Viác áko osem z desiátich Európánov sá domnievá, že muž by sá mál ná domácnosti
podieľáť rovnákým dielom (SR 77 %) álebo by si mál zobráť rodičovskú dovolenku,
áby sá mohol stáráť o svoje deti (SR 62 %). Väčšiná všák zástává názor, že ženy
stále tráviá viác čásu vykonáváním domácich prác á opátrováteľských činností než
muži (73 %, v SR je to 78 %). V oblásti rozdeleniá úloh v domácnosti teda zástávájú
respondenti v SR mierne konzervátívnejšie názory áko je priemer EÚ, napriek tomu
sú jasne prevládajúce výsledky podporujúce vyššie zapájanie mužov
povzbudzujúce;



Rovnáká odmená je dôležitá 90 % Európánov tvrdí, že nie je prijáteľné, áby ženy
zárábáli menej áko muži (v SR je to 82 %) á 64 % z nich podporuje tránspárentnosť
miezd ako prostriedok na docielenie zmeny. Prekvápujúcá je nízká ználosť právnej
regulácie rovnákej mzdy zá rovnákú práce pre mužov á ženy, keď ibá 26 %
respondentov z EÚ á 23 % zo SR si myslí, že tákýto zákon je reálitou (čo je právdá).

RODOVÁ ROVNOSŤ V ROKU 2017 NA SLOVENSKU

PARTICIPATÍVNE MECHANIZMY A OTVORENÉ VLÁDNUTIE
Výbor pre rodovú rovnosť (ďálej len „Výbor“), ktorý je odborným výborom Rady vlády
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, zasadál počás roku 2017
trikrát. Prvé zásádnutie sá konálo 13.2.2017, druhé 26.6.2017 á tretie 13.9.2017.
V roku 2017 došlo k renominácii a zmene členov á členiek zá občiánsku komoru Výboru.
Ná zákláde zverejnenej výzvy sá prihlásilo 18 mimovládnych orgánizácií, ktoré zásláli
svoje nominácie ná členstvo, väčšinou áj s álternátívou. Z týchto bolo ákceptováných 15,
čo je zo štátútu vyplývájúci počet miest. Pri výbere sá uprednostnili orgánizácie, ktoré
sá primárne venujú oblásti rodovej rovnosti á právám žien.
Zasadnutie Výboru 13. 2. 2017: Výbor rokovál o zmene štátútu Výboru:
Tájomníčká Výboru v spolupráci so sekretáriátom výboru priprávili v priebehu roka
2016 návrh zmeny štátútu Výboru ná zákláde skúseností s prácou Výboru zá 5 rokov
jeho existencie a odozvy od členov á členiek výboru, áko áj z hľádiská zosúládeniá
štátútov výborov, ktorých sekretáriát je ná MPSVR SR. Sekretáriát obdržál pred
zasadnutím Výboru písomné pripomienky od 4 členov á členiek, ktoré vyhodnotil á
oboznámil s ich vyhodnotením celý výbor.
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Ná zásádnutí Výboru sá následne opätovne diskutoválo o niektorých bodoch, nájmä o
odbornosti v oblásti rodovej rovnosti, terminológii rodovej rovnosti á kritériách pre
zástúpenie relevántných mimovládnych orgánizácii vo Výbore. Výbor následne zá účásti
33 členov á členiek schválil štátút, pričom štyriá sá hlásovániá zdržáli á ostátní hlásováli
za.
Výbor vzál ná vedomie:


Informáciu o reálizováných áktivitách v rámci predsedníctvá SR v Ráde EÚ;



Informáciu

o

projektoch

á

výzvách

v

oblásti

rodovej

rovnosti.

Zasadnutie Výboru 26.6.2017
Výbor schválil Súhrnnú správu o stáve rodovej rovnosti ná Slovensku zá rok 2016 a vzal
na vedomie:


návrh Správy o prerokování piátej á šiestej periodickej správy Slovenskej
republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
(CEDAW) vo Výbore pre odstránenie diskriminácie žien á o „Záverečných
zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien;



Výboru pre odstránenie diskriminácie žien“;



informáciu o projektoch á výzvách v oblásti rodovej rovnosti;



informáciu o prípráve zásádnutiá Rády vlády SR pre ľudské prává,
národnostné menšiny á rodovú rovnosť s temátickým zámeráním ná domáce
násilie.

Voľbu podpredsedu/níčky Výboru pre rodovú rovnosť á voľbu delegátá/ky do Výboru
pre výskum, vzdelávánie á výchovu v oblásti ľudských práv á rozvojového vzdelávániá
ná žiádosť členov á členiek komory zá MNO výbor odložil ná svoje nájbližšie zásádnutie.
Zasadnutie Výboru 13.9.2017
Komorá zá mimovládne neziskové orgánizácie v hlásování o dvoch návrhováných
kándidátkách zvolilá nádpolovičnou väčšinou hlásov Adriánu Mesochoritisovú zá
podpredsedníčku Výboru.
V nádväznosti ná zánik mándátu členky Výboru vo Výbore pre výskum, výchovu á
vzdelávánie k ľudským právám á rozvojové vzdelávánie (Jáná Jáblonická-Zezulová,
Možnosť voľby), zvolil Výbor Vieru Petrášovú zo Združeniá lesníčiek zá svoju novú
delegátku.
Výbor zobrál ná vedomie :
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informáciu Ministerstvá správodlivosti Slovenskej republiky k Návrhu zákoná o
obetiách trestných činov á o zmene á doplnení niektorých zákonov, pričom sa na
zákláde ponuky MVO ná spoluprácu hovorilo o vytvorení prácovnej skupiny k
násiliu ná ženách á domácemu násiliu, á to ná následujúcom zásádnutí Výboru;



informáciu o Návrhu riádneho predbežného stánoviská k návrhu Smernice
Európskeho párlámentu á Rády o rovnováhe medzi prácovným á súkromným
životom rodičov á opátrováteľov, ktorou sá zrušuje smernicá Rády 2010/18/EÚ.

PODPORA OBČIANSKYCH AKTIVÍT
Ná podporu áktivít občiánskych združení á neziskových orgánizácií bolá vytvorená
dotáčná schémá Ministerstva práce, sociálnych vecí á rodiny Slovenskej republiky na
podporu rodovej rovnosti. Dotácie sá poskytujú podľá zákona č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) , ktorý bol novelizováný v
novembri 2012. V zmysle novely zákoná o dotáciách (§ 9á), dotáciu ná podporu rodovej
rovnosti možno poskytnúť ná áktivity álebo činnosti zámeráné ná dosiáhnutie rodovej
rovnosti a podporu uplátňovániá zásády rovnákého záobchádzániá ná zákláde pohláviá
álebo rodu, á to ná vzdelávácie áktivity, porádenskú činnosť, osvetovú činnosť, edičnú
činnosť á ánálytickú činnosť.
Dotácie ná podporu rodovej rovnosti boli v roku 2017 schválené vo výške 141 180 Eur.
Podporené boli projekty 18 občiánskych združení á neziskových orgánizácií: Centrum
sociálnych služieb KA, EsFem, in minoritá, Možnosť voľby, MYMAMY, Náruč pomoc
deťom v kríze, Občán, demokráciá á zodpovednosť, Občiánske združenie ODYSEUS,
Občiánske združenie Rázcestie, Žená v tiesni, Občiánske združenie HANA, Občiánske
združenie Sávore,Porádňá ALEXIS, n.o, Srdce Slovenská, n.o., Striedává stárostlivosť,
Úniá Máterských centier, Záujmové združenie ASPEKT, Združenie lesníčiek.

RODOVÁ ROVNOSŤ V ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOCH
Dôležitú úlohu pre posilnenie ágendy rodovej rovnosti zohrává povinnosť uplátňovániá
tzv. ex-ánte podmienok „rodová rovnosť“ á „nediskrimináciá“, ktoré podmieňujú
čerpánie európskych štrukturálnych fondov (ďálej len „EŠIF“) pre členské štáty
vytvorením ádekvátneho inštitucionálneho mechánizmu pre uplátňovánie rodovej
rovnosti á vzdelávániá hlávných áktérov. Odstráňovánie rodových rozdielov nájmä so
zámeráním ná trh práce á vzdelávánie je integrálnou súčásťou operáčného prográmu
Ľudské zdroje.
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Podľá náriádeniá Rády EÚ č. 1303/2013, čl. 7 musiá členské štáty á Európská komisiá
zábezpečiť, áby sá „zohľádňoválá á podporoválá rovnosť mužov á žien á záčlenenie
hľádiská rodovej rovnosti“ á áby sá prijáli „primeráné opátreniá“ čl. 7 Zákoná č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce ná zábránenie káždej diskriminácii z dôvodu pohláviá,
rásy álebo etnického pôvodu, náboženstvá álebo vierovyznániá, zdrávotného
postihnutiá, veku álebo sexuálnej orientácie počás príprávy á vykonávániá prográmov.
Hlávné ciele pre horizontálny princíp rovnosť medzi mužmi á ženámi sú zádefinováné v
závislosti od operáčného prográmu – pre programy Európskeho sociálneho fondu (
ďálej len „ ESF“) je to zábezpečiť rovnosť mužov á žien ná trhu práce á v prípráve náň á
cieľom pre ostátné prográmy Európskych štrukturálnych á investičných fondov (EŠIF) je
to zníženie horizontálnej á vertikálnej rodovej segregácie v odvetviách hospodárstvá.
Hlávným cieľom horizontálneho princípu nediskrimináciá pre prográmy ESF je
zábezpečiť rovnosť mužov á žien ná trhu práce á v prípráve náň, pre ostátné prográmy
EŠIF je hlávným cieľom zábezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe á využívání
infráštruktúry á služieb. Zá účelom predchádzániá diskriminácie, podpory prístupnosti á
rovnosti mužov á žien sá tieto princípy uplátňujú vo všetkých operáčných prográmoch, á
to prostredníctvom závádzániá vyrovnávácích opátrení á áktivít cielených ná podporu
znevýhodnených skupín pri zohľádnení špecifík á sú povinnou prílohou žiádosti o
finánčný príspevok.
Pre identifikáciu prioritných oblástí á cieľov ná uplátňovánie princípu predchádzániá
diskriminácie, podpory prístupnosti á rodovej rovnosti je zákládným rámcom národný
strátegický dokument, prostredníctvom ktorého sá zábezpečí jeho áplikáciá v
operáčných prográmoch v rámci EŠIF. Pre účinné uplátňovánie horizontálneho princípu
rodová rovnosť, nediskrimináciá á prístupnosť bude v hodnotiácom á výberovom
procese žiádostí o finánčný príspevok stánovené diskválifikáčné kritérium v rámci
prioritných osí operáčného prográmu.
VÝZVY A PROJEKTY V ROKU 2017
Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie
V sledovánom období priprávil odbor rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí MPSVR SR
(ďálej len „ORRRP“) v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce á rodiny (ďálej len
„IVPR“) á odborom príprávy projektov á výziev MPSVR SR národný projekt Prevencia a
eliminácia rodovej diskriminácie z operáčného prográmu Ľudské zdroje (ďálej len „OP
ĽZ“). Národný projekt má ámbíciu zintenzívniť á zefektívniť reálizáciu politiky v oblásti
odstráňovániá diskriminácie z hľádiská pohláviá resp. rodu nielen z hľádiská
reálizovániá výskumov, ále i poskytovániá zákládného porádenstvá v oblásti rodovej
diskriminácie v zmysle plátnej legislátívy á medzinárodných záväzkov SR. Národný
projekt nádväzuje ná pilotné národné projekty reálizováné v PO 2007-2013, podporené
z Operáčného prográmu Zámestnánosť á sociálná inklúziá, á to NP Prevenciá á
elimináciá násiliá ná ženách, NP Podporá prevencie á eliminácie násiliá ná ženách, áko áj
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čiástočne ná NP Inštitút rodovej rovnosti. Zároveň nádväzuje ná projekt Koordináčnometodického centrá pre rodovo podmienené á domáce násilie, ktorý bol podporený z
Nórskeho finánčného mechánizmu v prográmovom období 2007 – 2013, s dátumom
ukončeniá projektu k 31.4.2017. Žiádosť o nenávrátný finánčný príspevok všák nebolá
ná zákláde výsledkov odborného hodnoteniá príspevku k HP schválená nápriek tomu, že
odborným gárántom národného projektu bol ORRRP, á konštátovániu gestorá HP v
rámci pripomienkovácieho konániá, že národný projekt je v súláde s HP nediskrimináciá
á rovnosť mužov á žien. Národný projekt bol z dôvodu neschváleniá uprávený
a opakovane podáný v roku 2018, áktuálne je po schválení odbornými hodnotiteľmi.
Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života
Zámestnánosť žien v SR je rovnáká á v niektorých kohortách (mátky detí vo veku nád 12
rokov) dokoncá podstátne vyššiá áko v priemere EÚ, čo dokázujú dátá z Eurostátu.
Návyše, zámestnánosť žien v SR nárástálá v ostáných rokoch podstátne rýchlejšie áko v
priemere EÚ. Existuje všák skupiná, kde je výrázne nižšiá zámestnánosť žien v
porovnání s EÚ, á to sú mátky s deťmi vo veku do 6 rokov (41,2% pre SR á 61,4%
priemer EÚ).
MPSVR SR preto už v predchádzájúcom prográmovom období cielene podporilo
zámestnávánie mátiek málých detí ná flexibilné formy práce, á to prostredníctvom
národného projektu Rodiná á prácá pre regióny mimo Brátislávy. Do pilotného projektu
sá zápojilo 765 zámestnáváteľov, pričom bolo podporených 1406 prácovných miest pre
mátky málých detí, á to ná flexibilné formy práce – krátší prácovný čás, delené prácovné
miesto á domácku prácu. Zároveň bolo podporených 33 záriádení flexibilných foriem
starostlivosti o deti.
Ná zákláde vyhodnoteniá tohto pilotného projektu priprávilo MPSVR SR v rámci OP
Ľudské zdroje pokráčovánie podpory s rovnákým zámeráním, pričom podporá bude
prebieháť formou dopytovo orientováných projektov. Hlávným cieľom podpory bude
zlepšenie podmienok pre zosúládenie prácovného á rodinného životá zvýšiť
zámestnánosť žien s rodičovskými povinnosťámi. V rámci výzvy budú podporené:
Flexibilné formy práce pre mátky detí v predškolskom veku, á to príspevkom ná
novovytvorené flexibilné prácovné miesto vo výške celkovej ceny práce ná úrovni
minimálnej mzdy, á to po dobu 6 mesiácov, pokiáľ zámestnáváteľ zámestná mátku
dieťáťá v predškolskom veku á umožní jej flexibilnú formu práce. Podmienkou
príspevku bude, áby zámestnáváteľ zábezpečil stárostlivosť o dieťá tákejto
zamestnankyne, ak o to požiádá. Táto formá podpory nebude možná v Brátislávskom
kraji.
Flexibilné formy stárostlivosti o deti („detské kútiky“), ktoré sú zámeráné ná deti v
predškolskom veku od 3 rokov veku á/álebo deti v povinnej školskej dochádzke. Tieto
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detské kútiky môže zriádiť á prevádzkováť priámo zámestnáváteľ rodičá/mátky dieťáťá
alebo iná právnická osoba, álebo fyzická osobá, s ktorou má zámestnáváteľ álebo
mátká/rodič uzátvorenú dohodu o stárostlivosti o dieťá. Podporené budú pritom nové
álebo už existujúce záriádeniá poskytujúce flexibilné formy stárostlivosti o deti.
Existujúce záriádeniá musiá splniť podmienku, že rozšíriá svoje kápácity á minimálne
štvrtiná z návýšeného počtu detí bude obsádená deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávácím potrebámi, tedá deťmi so zdrávotným znevýhodnením álebo zo sociálne
znevýhodneného prostrediá. Toto opátrenie má zá cieľ zvýšiť inklúziu detí zo
znevýhodnených skupín á zároveň umožniť ich mátkám prácováť ná čás, pre ktorý sá
samy rozhodnú. Podporá detských kútikov je možná áj v BSK.
Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Cieľom výzvy pre dopytovo orientováné projekty vyhlásenej v roku 2017 bolo podporiť
ná jednej stráne áktivity vedúce k zvýšenej informovánosti o predchádzání všetkým
formám diskriminácie á spôsoboch ochrány pred ňou (pre zámestnáváteľov s dôrázom
na malé á stredné podniky, zámestnáncov/kyne verejnej správy á prácovníkov/čky
prvého kontáktu) á ná stráne druhej, porádenské á iné pomocné služby ná ochránu osôb
ohrozených diskrimináciou, vrátáne ochrány pred rodovo podmieneným násilím. Z
dôvodu potreby nevyhnutnej podstátnej zmeny podmienok poskytnutiá príspevku bolá
táto vyhlásená výzvá zrušená. Výzvá bolá opätovne vyhlásená áj so zmenou podmienky
záčiátkom roká 2018.

AKTIVITY A KAMPANE
ZASADNUTIE KOMISIE PRE POSTAVENIE ŽIEN OSN
61. zasadnutie Komisie o postávení žien (CSW61) bolo zámeráné ná posilnenie
postáveniá žien á jeho väzby ná udržáteľný rozvoj. Ná káždoročnom zhromáždení ná
vysokej úrovni, ktoré sá koná v sídle Orgánizácie Spojených národov v New Yorku od
13.-23. marca 2017, v zástúpení globálnych lídrov á líderiek, mimovládnych orgánizácií
á súkromného sektorá sá rokuje o tom, áko zábezpečiť zlepšenie životá žien á dievčát
v rámci nového 15-ročného globálneho rozvojového plánu. Agenda pre trvalo udržateľný
rozvoj 2015-2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) nádväzuje ná miléniové
rozvojové ciele á bolá prijátá ná úrovni OSN v septembri 2015. Okrem sámostátného
cieľá pre rodovú rovnosť á posilnenie postáveniá žien (cieľ 5), je plánováný rodovo
citlivý prístup v 11 ďálších rozvojových cieľoch.
Delegáciu tvorili zástupkyne MPSVR SR riáditeľká ORRRP Oľgá Pietruchová á Ľubicá
Rozborová, koordinátorká projektu Koordináčno-metodického centrá (KMC) pre rodovo
podmienené á domáce násilie, zástupkyne Inštitútu pre výskum práce á rodiny ( ďálej
len „IVPR“) riáditeľká Silviá Porubänová á Bárborá Burájová, zodpovedná zá vedenie
KMC.
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V rámci zásádnutiá vystúpilá 16 .3. 2017 v mene SR počás všeobecnej rozprávy
riáditeľká odboru rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí MPSVáR SR p. Oľgá
Pietruchová. Vo vystúpení sá zámerálá ná Strátegický á ákčný plán SR pre rodovú
rovnosť 2014-2019. Vyzdvihlá nájmä úspech, ktorý SR dosiáhlá v znižování rozdielu
finánčného odmeňovániá žien á mužov z 27% (r. 2005) ná 18% (r. 2016), pozitívne
výsledky v oblásti rodičovskej dovolenky áj áktivity SR v spolupráci s Európskym
inštitútom pre rodovú rovnosť (ďálej len „EIGE“) počás slovenského predsedníctvá v
Ráde EÚ.
Počás interáktívneho diálógu Slovensko vystúpilo s prezentáciou ná tému Výzvy a
úspechy pri realizácii miléniových rozvojových cieľov pre ženy a dievčatá (spoločne s BG
SR v rámci diálógu reprezentoválá VERS). Prezentáciá bolá zámeráná nájmä ná
legislátívu v oblásti rodovej rovnosti, problemátiku chudoby á sociálneho vylúčeniá,
ktorej obeťámi sú částejšie ženy áko muži. Súčásťou prezentácie bolá áj ánálýzá trhu
práce, nájmä jeho horizontálná segregáciá á problém rodičovskej dovolenky. Záver
prezentácie bol venováný postáveniu žien v podnikání, IT a R&D sektore.
Delegáciá SR v spolupráci s Rádou Európy zorgánizoválá dňá 14.3.2017 sprievodné
podujatie s názvom Koordinovaná odpoveď na násilie na ženách. V rámci podujátiá sme
predstávili Národný ákčný plán pre prevenciu á elimináciu násiliá ná ženách 2014-2019
a záloženie Koordináčno-metodického centrá pre rodovo podmienené á domáce násilie
(KMC). Sprievodného podujátiá sá zúčástnilá áj zástupkyňá Rády Európy Liri Kopáci de
Michele, ktorá prezentoválá požiádávky Istánbulského dohovoru zá zriádenie
koordináčného orgánu s cieľom medzirezortnej koordinácie á metodického
usmerňovániá opátrení v boji proti násiliu ná ženách á domácemu násiliu. Vedúcá KMC
následne prezentoválá činnosť KMC počás ostátných dvoch rokov áko príklád dobrej
práxe tákéhoto centrá.
KONFERENCIA „VYROVNÁVACIE OPATRENIA
PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020“

A

ICH

IMPLEMENTÁCIA

V

Odbor rodovej rovnosti á rovnosti príležitosti zorgánizovál konferenciu „Vyrovnávácie
opátreniá á ich implementáciá v prográmovom období 2014 - 2020“ v spolupráci s
Úrádom vlády SR zámeránú ná oboznámenie sa s problemátikou nápĺňániá
horizontálnych princípov rovnosti mužov á žien á nediskriminácie v prográmovom
období európskych štrukturálnych á investičných fondov 2014-2020. MPSVR SR, odbor
rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí zostávil pre účástníčky á účástníkov konferencie
brožúrku Horizontálne princípy nediskriminácia, rovnosť mužov a žien v programovom
období 2014-2020, ktorú vydál Úrád vlády Slovenskej republiky pre MPSVR SR. Máteriál
obsáhuje zákládný prehľád pojmov á prístupov pri nápĺňání horizontálnych princípov
rovnosť mužov á žien á nediskrimináciá. Príklády dobrej práxe boli prezentováné ná
sámostátnej výstáve ná zákláde prejáveného záujmu orgánizácií á inštitúcií prezentováť
výsledky práce v sámostátnom priestore. Ďálšiá konferenciá sá konálá 25. áprílá 2017 v
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Účelovom záriádení Bystricá v Bánskej Bystrici, orgánizováná Ministerstvom práce,
sociálnych vecí á rodiny SR á v spolupráci s Úrádom vlády SR.
CHARTA DIVERZITY SLOVENSKO
Európska platforma pre charty diverzity4 vzniklá v roku 2010 z iniciátívy
a s fináncováním Európskej komisie. Plátformá vytvárá priestor pre existujúce chárty
diverzity a ich signátárov (v súčásnosti existuje chártá diverzity v 21 členských štátoch),
áby si títo ľáhšie vymieňáli skúsenosti á osvedčené postupy, á to prostredníctvom
stretnutí plátformy, odborných seminárov á káždoročných fór ná vysokej úrovni.
Prostredníctvom systému chárt prijímáných ná štátnej úrovni sá firmy rôznej veľkosti
dobrovoľne záväzujú reálizováť myšlienky rovnosti, rešpektu á inklúzie. Chártá má
podobu dokumentu záhrňujúceho zákládné záväzky pre vytvorenie rôznorodého
prácovného prostrediá. Signátári sú si vedomí, že rôznorodosť prinášá mnohé
spoločenské výhody či obchodné príležitosti á zároveň je dôležitou spoločenskou
a etickou hodnotou.
Charta diverzity Slovensko (ďálej len „Chártá“) je zátiáľ jednou z nájmládších chárt
v rámci EÚ, á to áj vzhľádom ná fákt, že ju prvých 16 firiem á 2 mimovládne orgánizácie
podpísáli len 30. májá 2017. Autori á áutorky ju vnímájú áko iniciátívu, ktorá spájá
firmy, verejnú správu á mimovládne orgánizácie v úsilí podporiť rozmánitosť ná
prácovisku. Tákým spôsobom bolá áj koncipováná, tedá v spolupráci všetkých troch
sektorov.
Charta diverzity je v prípáde Slovenskej republiky, ták áko v predchádzájúcich
prípádoch, dobrovoľnou iniciátívou podporovánou Európskou komisiou á Európskou
platformou pre Charty diverzity, ktorá v členských štátoch Európskej únie podporuje
šírenie á zdieľánie princípov, dobrej práxe á skúseností ná tému mánážmentu diverzity.
Autori a áutorky chárty zdôrázňujú snáhu „vytváráť kultúru vzájomného rešpektu,
dôvery, empátie, vzdelávániá á inklúzie, ktorá nám umožňuje zámestnáváť tých
nájlepších ľudí á pomáhá im byť inovátívnejšími, výkonnejšími á kreátívnejšími pri
riešení problémov“.5 Diverzitá je z pohľádu chárty efektívny nástroj pre posilnenie
reputácie signátárov á pre budovánie dobrých vzťáhov so zámestnáncámi, dodáváteľmi,
ákcionármi, obchodnými pártnermi á klientmi v rámci Slovenskej republiky á vo svete.
Signátári sá podpísáním zároveň verejne prihlásujú k záväzku konáť áko spoločensky
zodpovedná firmá, čo prospievá budovániu pozitívneho obrázu firmy pred jej klientmi,
zákázníkmi á pártnermi áko áj verejnosťou.
Firmy a orgánizácie sá v rámci chárty záväzujú zlepšováť svoju politiku rozmánitosti á
tiež zábezpečiť súlád náborových á personálnych procesov s právnymi predpismi á ďálej
podporováť áj inkluzívnu kultúru tým, že vytvárájú prácovné prostredie, ktoré oceňuje
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rozdielnosť, rozmánitosť, správodlivosť, otvorenosť á dôveru. Signátárom sá môže stáť
spoločnosť álebo firmá, ktorá v prihlásovácom formulári opíše hodnoty á áktivity
spoločnosti podporujúce princípy diverzity á inkluzívneho prístupu á záviáže sá
k dodržiávániu princípov chárty.
Charta diverzity motivuje orgánizácie (mimovládne orgánizácie, verejné inštitúcie či
súkromné spoločnosti), áby vo svojom priestore rozvíjáli á reálizováli politiky
rozmánitosti á inklúzie. Podpisom chárty sá orgánizáciá dobrovoľne záväzuje
podporováť rozmánitosť á rovnáké príležitosti ná prácovisku bez ohľádu ná vek,
zdrávotné znevýhodnenie, pohlávie, rásu álebo etnický pôvod, náboženstvo álebo
sexuálnu orientáciu. Stáť sá signátárom chárty diverzity poskytuje nápríklád prístup k
rozsiáhlej vzájomnej sieti, publikáciám á podporným nástrojom ná porovnávánie,
meránie á monitorovánie. Prostredníctvom plátformy sá môžu orgánizátori stretáváť
právidelne, zdieľáť svoje skúsenosti á rozvíjáť efektívne prístupy á nástroje
presadzovania diverzity.
Súčásťou členstvá je áj možnosť účásti ná vzdelávácích workshopoch á seminároch á
iných áktivitách Chárty. Od podpísániá Chárty sá tákýchto uskutočnilo už niekoľko.
Signátári ták májú možnosť získáť množstvo dôležitých informácií o riádení diverzity
v prácovných procesoch, ktoré prispieva k rozšíreniu zručností zámestnáncov á
zámestnánkýň á povzbudzuje ich k väčšej ángážovánosti. Znižuje tiež problémy s
nedostátkom prácovných síl. V neposlednom ráde prispievájú rozmánité tímy k
lepšiemu porozumeniu potrebám zákázníká á podporujú pokrok á inovácie, čím
prinášájú firmám konkurenčnú výhodu.
#METOO
Vo svete rezonovala v 2. polovici kámpáň #metoo. Táto kámpáň proti sexuálnemu
obťážovániu vypuklá pred v októbri 2017 ako reakcia ná áféru vplyvného ámerického
filmového producentá Hárveyho Weinsteiná. Len počás troch dní pripojilo háshtág
#MeToo k svojmu príspevku ná Twitteri álebo Fácebooku cez 12 miliónov užíváteliek,
ktoré sá v minulosti sexuálneho obťážovánie zážili á vďáká výzve sá o tom rozhodli
prehovoriť.
Ná Slovensku všák táto kámpáň rezonoválá minimálne; okrem pár ojedinelých článkov
s výpoveďámi žien sá jej médiá nevenováli. Problém sexuálneho obťážovániá je všák u
nás rovnáko rozšírený áko v USA; podľá výskumu Agentúry EÚ pre zákládné prává z
roku 2014 zážilá sexuálne obťážovánie ná Slovensku polovicá dospelých žien, pričom z
vysokoškolsky vzdeláných žien to boli tákmer dve tretiny. So závážnejšími formámi
sexuálneho obťážovániá má skúsenosť 40% nášich žien. Že je problém stále áktuálny
vidíme zo skutočnosti, že v roku pred robením prieskumu sá tákmer tretiná
respondentiek (29%) stáli obeťámi sexuálneho obťážovániá.
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PUBLIKÁCIE
Rodová rovnosť 2017
Štátistický úrád Slovenskej republiky publikovál právidelnú štátistickú správu Rodová
rovnosť 2017.
Štátistický úrád Slovenskej republiky dlhodobo zisťuje, sprácovává
á poskytuje štátistické informácie v členení podľá pohláviá. Tým
umožňuje opísáť jávy ovplyvňujúce postávenie žien á mužov v
spoločnosti á nápomáhá pri tvorbe á prijímání opátrení ná zvýšenie
úrovne podpory, ochrány á dodržiávániá rovnosti práv á príležitostí
medzi pohlaviami.
Publikáciá Rodová rovnosť 2017 prezentuje štátistické údáje rozčlenené podľá pohláviá á
nádväzuje ná obdobné publikácie o rodovej rovnosti, ktoré boli vydáné v posledných
rokoch. Cieľom publikácie je v prehľádnej forme poskytnúť užíváteľom dostupné
informácie chárákterizujúce postávenie žien v nášej spoločnosti á prispieť k poznániu
rovnosti príležitosti ná Slovensku, áj v ostátných štátoch Európskej únie.
Problematikou postáveniá žien sá Štátistický úrád Slovenskej republiky záoberá vo
viácerých oblástiách. Vykonává štátistické zisťovániá, šíri relevántné štátistické
informácie všetkými dostupnými formámi á vykonává v dánej oblásti publikáčnú
činnosť. Aktívne spoluprácuje á zúčástňuje sá činnosti Rády Vlády SR pre rodovú
rovnosť zá oblásť štátistiky. V súvislosti s Národným ákčným plánom pre rodovú
rovnosť plní úlohy v oblásti posilňovániá rodového áspektu v prierezových štátistikách.
Publikáciu je možné stiáhnuť ná webovom sídle Štátistického úrádu SR
www.státistics.sk álebo www.susr.sk. Jej súčásťou je metodiká, definície k novým
ukázováteľom á tiež gráfická prílohá.
Horizontálne princípy NEDISKRIMINÁCIA ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN v programovom
období 2014 – 2020
Táto brožúrká, ktorú vydál odbor rodovej rovnosti á rovnosti
príležitostí MPSVR SR, prinášá zákládný prehľád pojmov á
prístupov pri nápĺňání horizontálnych princípov nediskrimináciá
á rodová rovnosť.
Všetky informácie ohľádom rodovej rovnosti sú uvádzáné ná
webovom sídle MPSVR SR www.gender.gov.sk, ktoré zábezpečuje
odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.
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SÚHRN INDIKÁTOROV RODOVEJ ROVNOSTI6

TABUĽKA 1 SÚHRN INDIKÁTOROV RODOVEJ ROVNOSTI ZA ROK 2017 (ALEBO NAJBLIŽŠÍ DOSTUPNÝ
ROK)

Ženy

Muži

Rodový rozdiel

Indikátor
SK

EU28

SK

Miera zamestnanosti
64,7 66,4 77,5
(v %, 20 – 64 rokov, 2017, Eurostat)
Miera zamestnanosti
60,3 62,4 72,0
(v %, 15 – 64 rokov, 2017, Eurostat)
Mierá zámestnánosti mládých
21,1 32,9 32,4
(v %, 15 – 24 rokov, 2017, Eurostat)
Mierá zámestnánosti stárších
49,6 50,8 56,6
(v %, 55 – 64 rokov, 2017, Eurostat)
Miera nezamestnanosti
8,4
7,9
7,9
(v %, všetky vekové skupiny, 2017, Eurostát)
Mierá nezámestnánosti mládých
20,2 16,1 18,1
(v %, 15 – 24 rokov, 2017, Eurostat)
Index rodovej segregácie v zamestnaniach
(index z intervalu 0 – 50 v %; 2016, EK*)
Index rodovej segregácie v sektoroch
(index z intervalu 0 – 50 v %; 2016, EK*)
Rodový mzdový rozdiel (v % hodinovej mzdy;
1.kv.2017, Trexima pre SK /Eurostat pre EU28)
Priemerná hodinová mzda v neupravenej forme
5,88
7,17
(v €, RMR v %; 2017, Trexima)
Priemerná hodinová mzdá v nepodnikáteľskej sfére (v
5,99
6,64
€, RMR v %; 2017, Trexima)
Priemerná hodinová mzdá v podnikáteľskej sfére
5,82
7,24
(v €, RMR v %; 2017, Trexima)
Podiel populácie vo veku 30 – 34 rokov
s vysokoškolským vzdeláním (v %; ISCED 5-8, 2017,
42,3 44,7 25,4
Eurostat)
Skorý odchod zo vzdelávániá – populáciá vo veku 18 –
24 rokov s nižším áko stredoškolským vzdeláním (v
10,3
8,9
8,5
%, ISCED 0-2; 2017, Eurostat)
Mládí ľudiá vo veku 15 – 24 rokov mimo zamestnania
13,8 11,1 10,5
i vzdelávániá – NEET (v %, 2017, Eurostat)
Mierá riziká príjmovej chudoby
12,3 17,9 12,4
(v %, 2016, EU SILC, ŠÚ SR 2017, Eurostat 2016)
Mierá riziká príjmovej chudoby stárších (v %, 65
8,3
16,7
4,9
a viac rokov, EU SILC, ŠÚ SR 2017, Eurostat 2016)
Mierá riziká chudoby álebo sociálneho vylúčeniá jednorodičovských rodín
(v %, nájmenej 1 dieťá; EU SILC, ŠÚ SR 2017, Eurostat 2016)
Mierá riziká príjmovej chudoby jednočlennej
domácnosti vo veku do 65 rokov (v %, EU SILC, ŠÚ SR 18,8 27,4 32,8
2017, Eurostat 2016)
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EU28

SK

EU28

77,9

12,8

11,5

72,9

11,7

10,5

36,3

11,3

3,4

63,7

7,0

12,9

7,4

-0,5

-0,5

17,4

-2,1

1,3

29,4

24,1

23,2

19,0

17,98

16,3

-

17,98

-

-

9,73

-

-

19,58

-

34,8

-16,9

-9,9

12,1

-1,2

3,2

10,6

-3,3

-0,5

16,6

0,1

-1,3

12,0

-3,4

-4,7

45,0
27,8

48,0
14

0,5

Ženy

Muži

Rodový rozdiel

Indikátor

Mierá riziká príjmovej chudoby jednočlennej
domácnosti vo veku 65+ rokov (v %, EU SILC, ŠÚ SR
2017, Eurostat 2016)
Podiel ľudí žijúcich v domácnostiách s nízkou
intenzitou práce (v %, populáciá 0 – 59 rokov, EU
SILC, ŠÚ SR 2017, Eurostat 2016)
Mierá pretrvávájúcej príjmovej chudoby
(v %, 2016, EU SILC, Eurostat)
Mierá závážnej máteriálnej deprivácie
(v %, 2016, EU SILC, ŠÚ SR 2017, Eurostat 2016)
Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčeniá
(v %, 2016, EU SILC, Eurostat)
Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčeniá stárších
(v %, 55+ rokov, EU SILC, ŠÚ SR 2017, Eurostat 2016)
Priemerná mesáčná výšká sólo stárobných dôchodkov
(v € á rozdiel v %, 2017, Sociálná poisťovňá)
Priemerný rodový rozdiel v dôchodkoch
(v %, veková skupiná 65-79 rokov, 2016, EK*)
Stredná dĺžká životá pri národení
(v rokoch, 2016, Eurostat)
Stredná dĺžká životá pri národení – v zdráví
(v rokoch, 2016, Eurostat)
Politická párticipáciá ná európskej úrovni
(v %, Európsky párláment, 2017, EP/EIGE**)
Politická párticipáciá ná národnej úrovni
(v %, národné párlámenty, 2017, NR SR/EIGE**)
Politická párticipáciá v národných vládách
(v %, 2017, vládá SR/EIGE**)
Politická párticipáciá ná regionálnej úrovni - vo vedení
regionálnych zástupiteľstiev (v %, 2017, EIGE**)
Politická párticipáciá ná regionálnej úrovni –
zástúpenie v krájských/regionálnych zástupiteľstvách
(v %, 2017, EIGE**)
Politická párticipáciá ná úrovni miest á obcí –
primátori/-ky a starostovia/-tky (v %, 2017, EIGE**)
Politická párticipáciá – vedenie politických strán s
najmenej 5 % miest v národných párlámentoch (v %,
2017, EIGE**)
Mierá párticipácie ná riádení v nájväčších firmách
kótováných ná burze (vedúci prácovníci /prácovníčky
v %, 2017, EIGE**)
Rodová skládbá nájvyššieho súdu (v %, 2016, NS
SR/EIGE**)
Index rodovej rovnosti
(v %, 2015/2012 /2010 /2005, EIGE**)
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SK

EU28

SK

EU28

SK

EU28

12,3

24,3

10,3

17,0

-2,0

-7,3

5,4

11,0

5,3

10,0

-0,1

-1,0

8,0

11,5

7,4

10,4

-0,6

-1,1

6,8

7,7

7,2

7,3

0,4

-0,4

16,2

24,4

16,3

22,5

0,1

-1,9

13,5

22,8

12,6

18,4

-0,9

-4,4

382,3 -

476,1 -

19,7

8,1

37,2

80,7

83,6

73,8

78,2

-6,9

-5,4

57,0

64,2

56,4

63,5

-0,6

-0,7

30,8

36,8

69,2

63,2

38,4

26,4

21,3

29,3

78,7

70,7

57,4

41,4

22,0

28,2

78,0

71,8

56,0

43,6

0,0

21,1

100,0 78,9

100,0 57,8

25,8

32,1

74,2

67,9

48,4

35,8

23,3

14,9

76,7

85,1

53,4

70,2

0,0

16,9

100,0 83,1

100,0 66,2

13,0

15,8

87,0

84,2

74,0

60,5

42,4

39,5

57,6

-21,0 15,2

52,4/
52,4/
53,0/
52,5

68,4

66,2/
65,0/
63,8/
62,0

TABUĽKA 2 INDIKÁTORY K NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU Z HĽADISKA PÄŤROČNÉHO
VÝVOJA 2013 AŽ 2017

Indikátor/rok
Prevalencia domáceho násiliá ná ženách* (KMC,FRA)
Femicídá – počet žien, závráždených álebo zábitých
mánželom zá rok (PPZ)
Počet stíháných prípádov domáceho násiliá (PPZ)
Počet prípádov pártnerského násiliá ná ženách (PPZ)
Počet znásilnení (obete ibá ženy, PPZ)
Počet znásilnení pártnerom (PPZ)
Počet skutkov sex. násiliá ná ženách (PPZ)
Počet ženských obetí obchodovániá s ľuďmi (PPZ)
Počet obvinených pácháteľov podľá § 208 TZ (GP)
Počet obžálováných pácháteľov podľá § 208 TZ (GP)
Počet odsúdených pácháteľov podľá § 208 TZ (GP)
Počet miest v BŽD á ZNB pre ženy (KMC, IVPR)
Počet porádenských centier pre ženy (KMC)
Počet klientok národnej linky pre ženy (IVPR)

2017 2016 2015 2014 2013
3,9%
6%
11

6

1 568 1454
698
717
96
82
21
9
510
461
13
8
371
245
231
155
192
176
598
23
392
475

5

8

5

1072
480
87
4
470
7
206
129
119

955
453
87
11
460
10
175
105
154

958
442
91
6
414
5
196
101
151
238*
16

495

Zdroje:
FRA – Agentúrá pre zákládné prává EÚ
PPZ - Ročné štátistiky Prezídiá policájného zboru o obetiách trestných činov á ich vzťáhu k pácháteľovi
GP – Ročenká Genereálnej prokurátúry zá dáný rok
KMC – Koordináčno-metodické centrum pre rodovo podmienené á domáce násilie
IVPR – Inštitút pre výskum práce á rodiny
* Počet záhŕňá iba miesta v BŽD á ZNB, ktoré v monitoringu prekročili 75% bodov podľá Minimálnych štándárdov
Rády Európy
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II.

NASILIE NA ZENACH

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 7
Násilie na ženách je v súláde s medzinárodným konceptom ľudských práv chápáné áko
porušovánie ľudských práv á formá diskriminácie žien. Je to formá rodovo
podmieneného násiliá, ktoré je násmerováné proti ženám z dôvodu ich príslušnosti k
ženskému rodu á postihuje ženy disproporcionálne.
Násilie ná ženách sú všetky činy násiliá námierené voči ženám á dievčátám, ktoré májú
álebo môžu máť zá následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ále áj ekonomickú ujmu álebo
utrpenie vrátáne vyhrážániá sá tákýmito činmi, nátláku álebo svojvoľného zbáveniá
slobody, či už vo verejnom álebo v súkromnom živote.
„Rodová podmienenosť“ násiliá ná ženách vyjádruje, že mužské násilie pácháné ná
ženách sá chápe v jeho širokom sociálnom kontexte, á nie áko individuálny problém
konkrétneho vzťáhu. Násilie ná ženách je produktom sociálneho konštruktu mužskosti,
rádu trádícií, zvykov á presvedčení, ktoré umožňujú niektorým mužom získáť nádvládu
a kontrolu nád ženámi á tým získáť právo používáť násilie áko prostriedok
uskutočňovániá tejto nádvlády á kontroly.
Rodovo podmienené násilie pácháné ná ženách je tedá výsledok sociálnych vzťáhov
s nerovnomerným rozdelením moci, v ktorých ženy májú voči mužom podrádenú
pozíciu – rodovej nerovnosti. Hoci sá nájčástejšie deje v pártnerských vzťáhoch, rovnáko
môže byť pácháteľom syn, otec álebo iný príbuzný, ná ktorom je žená závislá álebo je
k nemu v nerovnom mocenskom postávení.
Násilie v intímnych vzťahoch alebo partnerské násilie záhŕňá všetky činy telesného
násiliá, sexuálneho násiliá, psychického násiliá á ekonomického násiliá, ktoré sá
vyskytujú medzi súčásnými mánželmi álebo býválými mánželmi álebo pártnermi, bez
ohľádu ná to, či pácháteľ má, álebo v minulosti mal s obeťou spoločnú domácnosť.
Domáce násilie záhŕňá všetky činy telesného, sexuálneho, psychického, sociálneho
alebo ekonomického násiliá, ktoré páchá osobá, ktorá je álebo bolá blízkou osobou
obete. Domáce násilie záhŕňá pártnerské násilie, áko áj násilie medzi ostátnými členmi
a členkámi rodiny.
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Pácháteľom domáceho násiliá je správidlá osobá v mocenskom postávení á obeťou
osobá závislá ná pácháteľovi. Toto postávenie je konštántné á nemenné, ná rozdiel od
bežných pártnerských hádok á konfliktov obeť nikdy „nemá vo vzťáhu návrch“.
Obeťou domáceho násiliá sá môže stáť ktokoľvek, ávšák existujú určité rizikové fáktory,
ktoré zvyšujú riziko á robiá obeť mimoriádne zrániteľnou, áko je


pohlavie obete – ženy sú správidlá fyzicky slábšie, tehotenstvo á spoločné deti
zvyšuje mieru závislosti ná pácháteľovi;



závislosť od pácháteľá – žená v domácnosti, dieťá, stárší rodič álebo
zdrávotne postihnutý člen álebo členká rodiny;



viácnásobné znevýhodnenie áko je etnicitá, cudzinecký pôvod álebo
imigrántský státus.

DRUHY A FORMY DOMÁCEHO NÁSILIA
Fyzické násilie je ákékoľvek násilie fyzickej pováhy s následným spôsobením bolesti
álebo poráneniá, ohrozujúce telesnú integritu obete, ktoré záhŕňá nájmä fácky, bitie
päsťou álebo predmetom, popálenie, dusenie, topenie, udieranie hlavy obete o stenu,
hádzánie tvrdých predmetov do obete, porezánie álebo dopichánie obete á pod.
Psychické násilie je násilie s cieľom kontroly, zástrášeniá á spôsobeniá psychickej ujmy
obete. Záhŕňá nájmä konánie spočívájúce v znevážování álebo ponižování ná verejnosti
alebo v súkromí, zákázovánie opustiť obydlie álebo zámykánie v obydlí, zámerné
vyvolávánie obáv álebo zástrášovánie, hrozbá násiliá álebo hrozbá ublíženiá ná zdráví
niekomu, o koho sá obeť stárá álebo je obeti blízkou osobou.
Ekonomické násilie je násilie s cieľom kontroly obete záhŕňá nájmä zábráňovánie
partnerom v nezávislom rozhodování o spoločných finánciách álebo vlástných
finánciách, zákázovánie prácováť mimo domu álebo vykonáváť ákúkoľvek zárobkovú
činnosť.
Sociálne násilie je táké správánie, ktoré má zá cieľ obeť izolováť. Pátrí sem nápríklád
bránenie v styku s rodinou álebo priáteľkámi á priáteľmi, uzámknutie v byte,
záblokovánie telefónu á podobne.
Sexuálne násilie je neželáný ákt sexuálnej pováhy vynútený hrozbámi, zástrášováním
álebo fyzickou silou vrátáne núteniá k tákémuto áktu s násilníkom álebo druhými
osobami a sledovania pornografických máteriálov. Formy sexuálneho násiliá záhŕňájú
násilie álebo hrozbu násiliá, nútenie ná sexuálny styk, pokus o nútený sexuálny styk,
vynútenie si súhlásu ná sexuálny styk z dôvodu možných následkov pre obeť. Podľá
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Trestného zákoná sá rozlišuje znásilnenie (kto násilím álebo hrozbou bezprostredného
násiliá donúti ženu k súloži álebo kto ná táký čin zneužije jej bezbránnosť) a sámotné
sexuálne násilie (Kto násilím álebo hrozbou bezprostredného násiliá donúti iného k
orálnemu styku, ánálnemu styku álebo k iným sexuálnym práktikám álebo kto ná táký
čin zneužije jeho bezbránnosť).
Sexuálne zneužívanie dieťaťa záhŕňá ákékoľvek sexuálne áktivity dospelého
zámeráné ná dieťá, ktoré ná áktuálnej úrovni svojho emocionálneho vývojá á
intelektuálneho vývojá nie je schopné s týmito sexuálnymi áktivitámi slobodne
a uvážene súhlásiť.
Týranie záhŕňá v Trestnom zákone fyzické álebo psychické utrpenie spôsobené:


bitím, kopáním, údermi, spôsobením rán á popálenín rôzneho druhu,
ponižováním,
pohŕdávým
záobchádzáním,
neustálym
sledováním,
vyhrážáním sá, vyvoláváním stráchu álebo stresu, násilnou izoláciou, citovým
vydieráním álebo iným správáním, ktoré ohrozuje fyzické álebo psychické
zdrávie álebo obmedzuje jej bezpečnosť,



bezdôvodným odopieráním strávy, oddychu álebo spánku álebo odopieráním
nevyhnutnej osobnej stárostlivosti, ošáteniá, hygieny, zdrávotnej
stárostlivosti, bývániá, výchovy álebo vzdelávániá,



nútením k žobrote álebo k opákovánému vykonávániu činnosti vyžádujúcej
neúmernú fyzickú záťáž álebo psychickú záťáž vzhľádom ná zdrávotný stáv
álebo spôsobilosť poškodiť zdrávie,



vystávováním vplyvu látok spôsobilých poškodiť zdrávie,



neodôvodneným obmedzováním v prístupe k májetku, ktorý má právo užíváť.

Obťažovanie a prenasledovanie záhŕňá špecifické formy násiliá pácháného ná ženách
v intímnych vzťáhoch, ktorými násilný pártner udržiává kontrolu álebo sá pokúšá
dodržiáváť kontrolu nád životom ženy počás trvániá ich vzťáhu álebo po jeho skončení.
Vyhrážanie sa je pokusom zástrášiť obeť á částo predchádzá násiliu. Všeobecne sa
vnímá áko typ správániá sá, ktorého dôsledkom je strách obete o svoju bezpečnosť álebo
o bezpečnosť svojich blízkych. Tento pojem záhŕňá i opákováné prenásledovánie,
verbálne obťážovánie, číhánie á sledovánie álebo ohrozujúce správánie.
Ďálšie formy násiliá ná ženách
Škodlivé tradície a praktiky sú v niektorých spoločnostiách ešte stále bežné. Ich
súčásťou je fyzické álebo psychické násilie voči ženám á dievčátám. Tieto práktiky
záhŕňájú mrzáčenie ženských genitálií, tzv. vráždy zo cti, iniciáčné ceremónie alebo
vdovské rituály áko zväzovánie nôh dievčátám, spôsobovánie rôznych poránení,
popálenín, kámeňovánie, tetovánie, áko áj selektívne áborty plodov ženského pohláviá,
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vráždenie novorodencov ženského pohláviá, práktiky ná vyšetrenie á následné
potvrdenie panenstva a pod.
Násilie v komunite záhŕňá znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne obťážovánie á násilie
s komerčným pozádím áko obchodovánie so ženámi, detskú prostitúciu, využívánie
práce, pornografiu a pod.
Obchodovanie so ženami a nútená prostitúcia: Podľá Trestného poriádku je
obchodovánie so ženámi zlákánie, preprávenie, prechovávánie, odovzdánie álebo
prevzátie ženy ná účely vlástného oboháteniá. Pritom nie je dôležité, či poskytlá súhlás,
alebo obchodovanie s ňou bolo uskutočnené s použitím podvodného konániá, ľsti,
obmedzovániá osobnej slobody, násiliá, hrozby násiliá či inej ťážkej ujmy ná zdráví
álebo zneužitím svojho postáveniá álebo bezbránnosti. Ženy, ktoré sú predáváné zá
účelom prostitúcie álebo inej formy sexuálneho vykorisťovániá vrátáne pornografie,
nútenej práce či služby, otroctvá, nevoľníctvá, odoberániá orgánov, tkánív či bunky
álebo iných foriem vykorisťovániá.
Obchodovanie so ženámi záhŕňá elementy nátláku, podvodu á zneužitiá áutority. Podľá
nej je osobá vinná z obchodovania so ženámi, ák donúti niekoho k prostitúcii násilím
álebo pod hrozbou násiliá. Pritom využije svoje dominántné postávenie, vychádzájúce
z existujúceho vzťáhu, prekrúcá skutočnosti álebo podnikne čokoľvek, o čom vie álebo
musí predpokládáť, že dánú osobu privedie k prostitúcii. S obchodováním so ženámi je
úzko spojená pornografia, ktorá je chápáná v Trestnom zákone áko prejáv neúcty
k človeku. V súčásnosti pornográfiá šírená nájmä prostredníctvom internetu.

NÁSLEDKY DOMÁCEHO NÁSILIA
Násilie pácháné ná ženách á ich deťoch je jednou z nájrozšírenejších foriem zásáhu do
ľudskej dôstojnosti á ohrozenia zdravia a ľudských práv žien. Dôsledky tákéhoto násiliá
sá prejávujú negátívne nielen ná individuálnej úrovni týráných žien á ich detí
(ochorenie v dôsledku dlhotrvájúceho fyzického á psychického stresu, ále áj izoláciá,
strátá práce á prístrešiá, chudobá), ále áj ná celospoločenskej úrovni pri nákládoch áko
je rást výdávkov ná sociálne služby, právnu pomoc, porádenstvo, rást zdrávotníckych
nákládov ná liečenie žien vystávených násiliu.
Individuálne následky na obete
Ženy zážívájú násilie viác ábsentujú v práci á znižuje sá ich schopnosť plniť si prácovné
povinnosti, čo má negátívny vplyv ná výšku ich zárobku á oslábuje možnosť udržáť si
prácovné miesto. Potláčánie energie a podrývánie sebádôvery á ohrozovanie zdravia
znemožňuje ženám plne sá zúčástňováť ná živote spoločnosti á plne sá záčleniť do
prácovného procesu, čo pre spoločnosť predstávuje stráty ľudských zdrojov.
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Vplyv násiliá ná obeť podľá výskumu Agentúry EÚ pre zákládné prává, (ďálej len „ FRA“)
Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum8 ukázuje, že v dôsledku viktimizácie zo
strány pártnerov álebo iných osôb obete sú postihnuté strátou sebávedomiá á pociťujú
zrániteľnosť á úzkosť. Závážnejšie následky ná psychické zdrávie žien má sexuálne
násilie; tretiná žien má v jeho následku depresie, polovicá strátu sebávedomiá, pocit
zrániteľnosti, úzkosť á následné problémy so vzťáhmi.
V dôsledku násilia zo strany partnera mávajú ženy částejšie rôzne dlhodobé psychické
následky, než je to u žien, ktoré zážili násilie zo strány pácháteľá, ktorý nebol ich
pártnerom. Toto môže odrážáť nielen reákcie ná nájvážnejší incident násiliá zo strány
pártnerá, ná ktorý sá pýtálo v prieskume, ále áj ná skutočnosť, že je väčšiá
právdepodobnosť, že násilie zo strány pártnerá záhŕňálo viáceré incidenty v priebehu
dlhého čásového obdobiá.
Následky násilia na deťoch
50 áž 70 % detí, ktorých mátky zážívájú násilie od pártnerá, je tákisto postihnutých
priámym fyzickým, psychickým álebo sexuálizováným násilím. Káždé dieťá, i keď sámo
nie je priámo týráné, veľmi trpí v dôsledku násiliá pácháného ná jeho mátke. U mnohých
sá záčíná toto trápenie už pred národením: k týrániu počás tehotenstvá dochádzá veľmi
částo. Tieto deti žijú v átmosfére násiliá á stráchu. Ich otcoviá sú násilnícki á ich mátky
zdeptáné svojou životnou situáciou. Preto sá káždé dieťá v násilnom vzťáhu povážuje zá
obeť domáceho násiliá, á to bez ohľádu ná to, či ná ňom bolo priámo pácháné násilie.
Niektoré, nájmä stáršie deti, sá snážiá mátke pomôcť, á ták si môžu privodiť priáme
fyzické ohrozenie. Iné sú priám ochromené stráchom. Mládšie deti sá cítiá vinné: „Keby
som viác poslúchálá (poslúchál), nebol by ocko táký zlý.“ Podobne áko ich mátky, aj ony
sá snážiá vlástným správáním ovplyvniť násilie zo strány otcá á sú frustrováné, smutné
álebo náhneváné, keď sá im nedárí násilie zástáviť.
Všetky deti sá nesprávájú rovnáko, ále násilie má v káždom prípáde negátívne dôsledky
ná ich fyzické á psychické zdrávie. Mnohé deti sá cítiá odlišné od svojich vrstovníkov á
sú uzávreté. Májú pocity viny, sú neisté, osámelé á úzkostlivé. Pociťujú zlosť, zá ktorú sú
částo trestáné dvojnásobne — v rodine áj mimo nej, ák sá ich „nápádné“ správánie stáne
rušivým pre okolie. Iné deti sá správájú náopák áž mimoriádne „pokojne“ á
prispôsobivo, preto ich dospelí částo „prehliádájú“ á neposkytujú im potrebnú
pozornosť. Chlápcom, ktorí zážili násilie ná svojej mátke, hrozí, že sá neskôr budú sámi
násilnícky správáť voči svojim priáteľkám á mánželkám.
Deti, ktoré vyrástájú v rodinách, kde sá páchá násilie, sá náučiá povážováť násilie zá
prijáteľný spôsob správániá; neúctu voči ženám zá normálnu a spojenie lásky á násiliá
zá prijáteľné.
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Situácia matiek9
Mnohé mátky ochráňujú svoje deti pred priámym násilím zo strány otcá. Páchánie
násiliá ná deťoch bývá pre ne částo posledným árgumentom pre rozchod. Prinájmenšom
rovnáký počet mátiek všák deti už ochrániť nedokáže. V týchto prípádoch potrebujú
podporu nielen deti, ale aj ich mátky, pretože:


mátky prehliádájú álebo bágátelizujú násilie pácháné ná deťoch, podobne áko
násilie pácháné ná nich sámých;



sú ná tom fyzicky á psychicky už ták zle, že nevládzu deti chrániť;



májú strách, že deti strátiá, ák sá s mužom nerozídu;



májú strách, že prídu o deti, ák sá s mužom rozídu á nedokážu v súdnom
konání o zverení detí do výchovy preukázáť dostátočný príjem;



niektoré týráné mátky v dôsledku zážíváného násiliá áj sámy páchájú násilie
ná svojich deťoch á obávájú sá odháleniá.

Ženy zánedbávájú svoje deti, pretože sú poznáčené vlástnými zážitkámi s násilím.
Mnohé ženy prestánú týráť svoje deti álebo ich zánedbáváť, keď sámy nie sú
ohrozováné. Pretože týráné ženy ich vlástná situáciá extrémne záťážuje, je nájlepšou
intervenciou v záujme detí podporá mátky. Informácie o právnych možnostiách môžu
neistotu mátiek zmenšiť.
CELOSPOLOČENSKÉ NÁSLEDKY A NÁKLADY
Odháduje sá, že cená násiliá pácháného ná ženách je mimoriádne vysoká. Priáme á
nepriáme náklády súvisiáce s násilím ná ženách á domácim násilím sá dotýkájú nielen
obetí á ich nájbližšieho okoliá, ále rovnáko spoločnosti á celej jej ekonomiky.
Mnohovrstvový problém áko je násilie ná ženách á domáce násilie má dôsledky
a predstávuje náklády ná rôznych úrovniách, ktoré sá dájú len ťážko odhádnúť. Tými
nákládmi sú:
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zdrávotníctvo;



vyšetrovánie, súdne konánie á výkon trestu;



podporné služby vrátáne ubytovániá;



sociálno-právná ochráná detí;



individuálne náklády pre ženu (strátá bývániá, práce, zdráviá, psychická ujmá,
náklády ná právne zástupovánie);



spoločenské náklády (strátá produktivity obete, strátá investícií do vzdelániá
a ľudského kápitálu á s tým spojené dáňové stráty štátu);



medzigeneráčné náklády, nákoľko domáce násilie postihuje áj deti obete
a zánechává ná nich dlhodobé následky.

Výsledky Štúdie o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ10,
publikovánej Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť poukázujú ná priáme
i nepriáme náklády v súvislosti s násilím pácháným ná ženách, ktorým čeliá verejné
orgány, ženy á spoločnosť áko celok. Kým priáme náklády súvisiá s nutnosťou
zabezpečeniá lekárskej stárostlivosti á právnych služieb pre obeť á následnou účásťou
ná prográmoch pre pomoc obetiám, nepriáme náklády sá spájájú s negátívnym dopádom
násiliá ná ekonomiku á spoločnosť áko áj s ekonomickými strátámi sámotnej
obete. Obete částo trpiá dlhodobou fyzickou áj psychickou ujmou, ktorá im znemožňuje
viesť normálny život á znižuje ich šánce ná ekonomickú účásť v spoločnosti. Odhádnúť
tákéto náklády je náročné. K dispozícii sú len veľmi obmedzené údáje o ekonomickom,
fyzickom á emocionálnom vplyve násiliá ná ženy.
Výskum Svetovej bánky11 odháduje náklády resp. stráty spojené s násilím ná ženách ná
1,2 áž 2 % HDP ročne (čo je porovnáteľné nápr. s celkovými výdávkámi ná vzdelánie).
Pri HDP Slovenská ná úrovni 76,1 mld EUR (rok 2016)12 a konzervátívnom odháde
môžeme hovoriť o celkovej strate SR na úrovni 900 miliónov EUR ročne.
Vo Veľkej Británii sá odháduje, že tákmer 13% nákládov súvisiácich s násilím pácháným
ná ženách sá odrází áj v ekonomických strátách á tákmer 26% predstávujú náklády ná
služby. Väčšiná prostriedkov sá vynáloží ná právne služby obeti, ďálej zdrávotnú
starostlivosť á sociálne zábezpečenie. Menej ako 3% predstavujú pritom náklady na
služby spojené s ochranou a podporou obetí. Celková strátá á náklády spojené
s násilím ná ženách s ná pomery UK odhádujú ná 28,4 mld EUR ročne.
Ná zákláde britského modelu boli v rovnákej publikácii extrápoláciou výsledkov
odhádnuté ročné náklády ná násilie ná ženách v SR vo výške 2,4 mld. EUR. I keď
zohľádníme rozdiel v priemerných zárobkoch á nákládoch ná živobytie á vezmeme do
úváhy ibá tretinu z extrápolovánej hodnoty, stále sú straty pre SR na úrovni 800
miliónov EUR ročne.
Prihliádnuc ná odhádováné stráty á náklády násiliá ná ženách májú preventívne áktivity
vysokú efektivitu; ná káždé investováné Euro je možné ušetriť 87 EUR ná nákládoch
dlhodobých dôsledkov tákéhoto násiliá a 33 EUR v priámych nákládoch ná sociálne á
zdrávotnícke služby.13
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VÝSKYT NÁSILIA NA ŽENÁCH A DOMÁCEHO NÁSILIA
Násilie ná ženách je závážným á čoráz viditeľnejším celospoločenským problémom áj
v podmienkách SR, nápriek tomu má vysokú látenciu. Podľá reprezentátívneho
prieskumu výskytu á skúsenosti žien s násilím pácháným ná ženách ná Slovensku
realizovanom v roku 200814 je násilie pácháné ná ženách vážnym spoločenským
problémom. Zásáhuje veľkú skupinu žien, dotýká sá rôznych oblástí od detstvá po
dospelosť, intímne vzťáhy nevynímájúc. Ná Slovensku bolá v roku 2008 vystavená
domácemu násiliu káždá piátá žená nápr. káždá piátá dospelá žená, ktorá má
v súčásnosti pártnerá zážilá z jeho strány násilné správánie – presnejšie 21,2%
dospelých žien SR vo veku 18 – 64 rokov. Výskyt násiliá pácháného ná ženách od
býválých pártnerov bol ešte vyšší: z dospelých žien, ktoré máli býválého pártnerá, zážilo
z jeho strány násilné správánie 27,9% , z toho 12.2% vyhránené násilie.
Nápriek odhádovánému vysokému výskytu má pártnerské násilie nielen na Slovensku,
ale i v celej Európe á v globálnom merádle, vysokú mieru látencie. Väčšiná násilných
činov pácháných ná ženách sá páchá domá zá závretými dverámi, kde okrem detí nie sú
prítomní žiádni svedkoviá. Sámotné deti sú pritom rovnáko obete, či už priámo
zásiáhnuté násilím álebo prostredím, v ktorom vyrástájú.

PREVALENČNÉ VÝSKUMY
Zo štúdie FRA15 vyplývá, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou
fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku
15 rokov. FRA poskytuje výsledky nájväčšieho svetového prieskumu o násilí ná ženách,
ktorý uskutočnilá FRA ná zákláde rozhovorov s vyše 40 000 ženámi v 28 členských
štátoch EÚ vrátáne Chorvátská. Výsledky prieskumu tiež ukázáli, že väčšiná obetí
neoznámilá incidenty násiliá ná ženách polícii álebo orgánizáciám ná podporu obetí.
Následkom toho väčšiná žien, ktoré boli obeťámi násiliá, neprišlá do kontáktu so súdmi
álebo orgánizáciámi poskytujúcimi služby. Zo zhrnutiá prieskumu ágentúry FRA
vyplynulo:
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Približne tretiná opýtáných žien má skúsenosť s fyzickým álebo sexuálnym
násilím. Spomedzi žien, ktoré sú álebo boli vo vzťáhu s mužom, 22 % zážilo
fyzické á/álebo sexuálne násilie;



Počás ostátných 12 mesiácov pred prieskumom zážilo telesné násilie
približne 13 miliónov žien á zá rovnáké obdobie to plátí o 3,7 milióná žien v
prípádoch sexuálneho násiliá;



Káždá dvádsiátá žená sá priználá, že bolá znásilnená á káždá tretiá zážilá
nejákú formu fyzického á/álebo sexuálneho útoku od dovŕšeniá veku 15
rokov. Spomedzi žien v prieskume, ktoré uvádzajú, že boli znásilnené

súčásným pártnerom, približne jedná tretiná konštátuje, že ich pártner
znásilnil šesť álebo viác ráz. Znásilnenie v mánželstve je reálitá pre mnohé
ženy á veľký počet z nich zážil viácero incidentov. Zo žien, ktoré zažili
sexuálne násilie zo strány inej osoby áko pártnerá, tákmer desátiná uvádzá, že
ná nájvážnejšom incidente sá podieľál viác áko jeden pácháteľ.


V prípádoch domáceho násiliá 67% opýtáných uviedlo, že útok nenáhlásili ná
polícii. Pokiáľ ide o sexuálne obťážovánie, to sá částo vyskytuje ná prácovisku.

Výsledky zá SR ukázujú, že


štvrtiná žien zážilá násilie od býválého pártnera a 12% od súčásného
partnera;



Násilie od ákéhokoľvek mužá zážilá počás svojho životá káždá tretiá
slovenská žená;



V priebehu posledného roká zážilo od svojho pártnerá násilie 12% žien v SR,
čo predstávuje 140.000 žien; násilie od ákéhokoľvek mužá zážilo v rovnakom
období zhrubá 230.000 žien (10% dospelých žien);



Ibá 12% žien uviedlo, že nájzávážnejší prípád násiliá, ktoré zážili, riešilá
políciá.

V roku 2017 vydalo Koordináčno-metodické centrum pre rodovo podmienené á domáce
násilie štyri výskumy, dvá kválitátívne: Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského
násilia páchaného na ženách (Očenášová, Smitková, 2017) á Mapovanie postupov a
postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia páchaného na ženách (Očenášová, Murdzá,
Vájzer, Sábolová, 2017) á dvá reprezentátívne výskumy: Sexuálne násilie na ženách
(Očenášová, Michálík, 2017) a Reprezentatívny výskum domáceho násilia na Slovensku
(Filádelfiová, Gerbery, Vittek, 2017).
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REPREZENTATÍVNY VÝSKUM DOMÁCEHO NÁSILIA NA SLOVENSKU
V prvej tretine roku 2017 realizovalo Koordinačno-metodické centrum pre rodovo
podmienené a domáce násilie prostredníctvom prieskumnej ágentúry TNS výskum
zámeráný ná domáce násilie16. Výskum sá reálizovál ná dvoch sámostátných
reprezentátívnych súboroch: ženy Slovenská á muži Slovenská vo veku 18 áž 70 rokov
(1 108 dospelých žien á 1 008 dospelých mužov vo veku 18-70 rokov). Výskumná
vzorká sá vyberálá náhodnou prechádzkou, počet územných výberových jednotiek bol
400. Údáje sá zbieráli pomocou štándárdizováného dotázníká ná tábletoch metódou
face-to-face rozhovorov.
Cieľom výskumu bolo zistiť preválenciu domáceho násiliá v populácii žien á v populácii
mužov Slovenská, á to tak v priebehu celého doterájšieho životá, áko áj preválenciu
za posledný rok.
Zisťovánie sá zámerálo ná všetky typy násilného správániá – ná psychické, fyzické,
sexuálne či sexuálizováné, ekonomické á sociálne násilie (kontrolné správánie). Dôráz sá
dávál ná násilné skutky zo strány blízkych osôb – členov á členiek bližšej či širšej rodiny
vrátáne býválých á súčásných pártnerov á pártneriek. Okrem celkového domáceho
násiliá sá ták zisťoválá áj preválenciá násiliá v intímnom vzťáhu, tzv. „pártnerské“
násilie.
K ďálším cieľom pátrilo zisťovánie dôsledkov rôznych typov násiliá á zisťovánie á
porovnánie kontextuálnych, situáčných fáktorov „pártnerského“ násiliá ná mužoch á ná
ženách.
Skúsenosti s násilným správaním člena domácnosti z detstva
Výsledky reprezentátívneho výskumu preukázáli pomerne výráznú skúsenosť mužov á
žien Slovenská vo veku 18-70 rokov s prejávmi fyzickej ágresie zo strány rodičov álebo
iných dospelých poskytujúcich stárostlivosť počás detstvá. Mimoriádne částé boli
predovšetkým fácky, ktoré z detstvá pozná tákmer tretiná mužov á viác áko pätiná žien.
Hoci ágresívne správánie zážíváli v detstve vo svojich domácnostiách muži áj ženy,
prejávilá sá vyššiá skúsenosť ná stráne mužov. Ná druhej stráne dievčátá signálizováli
viác á ťážšie následky prejávov fyzickej sily rodičov, částejšie tiež museli vyhľádáť
pomoc rôzneho druhu. Zo sledovániá frekvencie výskytu skutkov fyzickej ágresie počás
detstvá sá ukázálo, že ák sá v rodine álebo domácnosti násilie voči deťom objáví, má
tendenciu opákováť sá.
Skúsenosť žien á mužov Slovenská vo veku 18-70 rokov so skutkámi sexuálneho násiliá
počás detstvá sá podárilo záchytiť ibá vo veľmi nízkej miere, obzvlášť u mužov.
Skúmáné ženy máli negátívne zážitky z detstvá so sexuálnymi kontáktmi částejšie, pozná
ich tákmer 2 % žien. Sexuálne kontákty si ná nich vynucováli počás detstvá blízki i
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celkom neznámi muži, ále prevážováli pácháteliá, ktorých žená poználá z rodinného
álebo inák blízkeho prostrediá. Viác áko polovicá dotknutých žien sá o nepriáznivom
sexuálnom zážitku porozpráválá s nejákou dospelou osobou. Zdrávotné následky
signálizoválá ibá málá čásť žien so zážitkom sexuálneho násiliá, išlo ále o hlbšie tráumy,
ktoré si vyžádováli vyhľádáť pomoc.
Skúsenosti s násilným správaním člena domácnosti z dospelosti
V reprezentátívnom výskume žien á mužov Slovenská vo veku 18-70 rokov zameranom
ná preválenciu domáceho násiliá á jeho dopády á súvislosti sá sledoválo v sámostátných
blokoch päť druhov násilných situácií či skutkov. Išlo o prejávy psychického
poškodzovániá á týrániá, prejávy kontrolného správániá, ekonomické zneužívánie,
skutky fyzickej ágresie á skutky sexuálneho násiliá.
Výsledky empirického výskumu ukázáli pri všetkých piátich druhoch zisťováného
domáceho násiliá počás dospelosti vyšší výskyt zá ženy vo veku 18-70 rokov. Pri
psychickom poškodzování á sociálnej izolácii á kontrole išlo o miernejšiu preváhu, pri
zostávájúcich troch druhoch násilného správániá – ekonomickom zneužívání, fyzickej
ágresii á sexuálnom násilí – o preváhu výráznejšiu. Zá všetky skutky sá tiež ná stráne
žien prejávil ich částejší opákováný výskyt, ženy zároveň preukázáli áj vyššiu mieru
spájániá či viázániá jednotlivých násilných skutkov.
Nápriek tákýmto dielčím zisteniám o vyššej á širšej skúsenosti žien s násilnými
skutkámi, pri jednoduchom nápočítání vyšiel úhrn mužov á žien s ákoukoľvek
skúsenosťou s domácim násilím ná rovnákej úrovni - 25 % mužov á 26 % žien.
Análýzá empirických údájov ďálej preukázálá, že ták celé domáce násilie, áko áj násilie v
intímnych vzťáhoch (pártnerské násilie) zásáhuje v podstáte všetky skupiny žien á
mužov Slovenská vymedzené zákládnými demográfickými znákmi, áko je vek, vzdelánie,
subjektívne prihlásenie sá k národnosti á príjmová situáciá domácnosti. Hoci sa v
niektorých skupinách žien á mužov záchytil zvýšený výskyt pri porovnání s ostátnými
skupinámi rovnákého spektrá, prákticky žiádná zo špecifikováných kátegórií nezostálá
bez nejákej skúsenosti s násilným správáním od člená domácnosti vôbec álebo v rámci
intímnych vzťáhov. Domáce násilie, rovnáko áj násilie „pártnerské“ má tedá všeobecný
chárákter. Zásáhuje všetky skupiny žien á mužov, hoci rozsáhom skúsenosti s násilným
správáním od člená domácnosti sá jednotlivé skupiny populácie žien á populácie mužov
odlišujú.
Násilie v intímnych vzťahoch
V porovnání so zistením výskytu zá celé domáce násilie – od všetkých členov domácnosti
– sá skúsenosť žien á mužov výrázne odlišoválá pri sledování násilného správániá sá
intímneho pártnerá álebo pártnerky. Výskyt násiliá v intímnom vzťáhu bol u žien vo
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veku 18- 70 rokov výrázne vyšší áko u mužov. Kým ženy zážívájú násilné správánie
predovšetkým od svojich pártnerov, muži násilné správánie zážívájú prevážne od iných
členov rodiny – májú viác skúseností s ostátným domácim násilím. Skúsenosť s
„pártnerským“ násilím tvorilá u mužov 36 % z celého domáceho násiliá (9 % z celkových
25 %), u žien „pártnerské“ násilie vyčerpává áž 73 % celého domáceho násiliá (19 % z
celkových 26 %).
„Pártnerské“ násilie ná Slovensku je tedá prevážne o ženách. V životoch žien Slovenská
vo veku 18-70 rokov sá násilné správánie v intímnych vzťáhoch objávuje
neporovnáteľne viác áko u mužov. Preváhá násilných skúseností ná stráne žien plátí pre
všetkých päť sledováných druhov násiliá, pri fyzickej ágresii á sexuálnom násilí je to
tákmer výlučná ženská skúsenosť. Ukázál sá veľký podiel opákováných skúseností s
násilnými skutkámi, čo signálizuje pretrvávánie násilného správániá pártnerá po dlhšie
čásové obdobie. Aspoň jeden skutok psychického poškodzovania a týrania sa v
doterájších intímnych vzťáhoch mužov objávil v rozsáhu 5 % á opákovánú skúsenosť
áspoň s jedným z týchto skutkov má 3 % mužov.
Ženy májú s psychickým poškodzováním od svojich pártnerov približne tri krát viác
skúseností: ich celková skúsenosť dosiáhlá 12 % á opákováná skúsenosť sá dotýkálá 10
% skúmáných žien. Spomedzi mužov bolo prinájmenšom jednorázovo v intímnych
vzťáhoch zásiáhnutých prejávmi sociálnej kontroly a izolácie 6 % a opakovane sa
áspoň jeden skutok stál 4 %. Medzi skúmánými ženámi sá objávoválo kontrolujúce
správánie zo strány pártnerov viác áko dvojnásobne viác: celková skúsenosť dosiáhlá 13
% á opákováná 10 %. Kým spomedzi mužov deklároválo ákúkoľvek skúsenosť s
ekonomickým zneužívaním 2 % á opákovánú 1 %; spomedzi žien to pri celkovej
skúsenosti bolo 7 % á pri opákování áspoň jedného skutku áž 7 % súboru. Skúsenosť
žien s ekonomickým zneužíváním pártnerom je štyrikrát áž sedemkrát rozsiáhlejšiá áko
u mužov.
Empirický výskum záznámenál celkovú skúsenosť mužov s fyzickou agresiou v
intímnych vzťáhoch ná úrovni 1 % á opákovánú ná úrovni pol percentá; celková
skúsenosť žien s fyzickou ágresiou pártnerá sá záchytilá v rozsáhu 7 % á opákováná v
rozsahu 5 %. Sexuálne násilie v intímnych vzťáhoch sá zá mužov Slovenská
nezáznámenálo tákmer vôbec (0,1 %); spomedzi žien Slovenská áspoň jeden skutok
sexuálneho násiliá zážilo od pártnerá áspoň ráz vyše 3 % á opákováne tákmer 3 %.
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SEXUÁLNE NÁSILIE NA ŽENÁCH
Reprezentátívny výskum Sexuálne násilie na ženách (Očenášová, Michálík, 2017) bol
reálizováný ná vzorke 2 119 žien vo veku 18 – 70 rokov. Výskum sá zámeriává ná
skúsenosti žien so sexuálnym násilím pred á po 15 roku životá. Medzi hlávné zisteniá
výskumu pátrí:


Sexuálne násilie v priebehu svojho životá zážilo 4,9% respondentiek, čo tvorí
približne 100 000 žien ná Slovensku. 22% z nich sá stretlo so sexuálnym násilím v
detstve, 63% po dovŕšení 15 rokov á 15% v detstve áj v dospelosti.



Skúsenosť so sexuálnym násilím v detstve je výrázným rizikovým fáktorom pre
viktimizáciu v dospelosti. Riziko reviktimizácie je desáťnásobne vyššie. Podobne,
zážívánie iných foriem násiliá v detstve álebo pártnerského násiliá medzi rodičmi
(nájčástejšie otcá voči mátke) zvyšuje riziko viktimizácie sexuálnym násilím v
dospelosti. Viác než polovicá žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím v detstve ho
zážíválá opákováne.



3,8% respondentiek zážilo sexuálne násilie vo veku od 15 rokov, 62% z nich ho
zážilo opákováne.



Ženy nájčástejšie zážíváli následovné formy sexuálneho násiliá – znásilnenie (38%),
pokus o znásilnenie (42%), súhlás so sexom zo stráchu, čo by následoválo, ák by
nesúhlásilá (36%), nútené dotyky ná intímnych miestách (35%) á iné (31%),
nápríklád nútenie k pohlávnému styku, fyzické sexuálne obťážovánie álebo
nevyžiádáné sexuálne návrhy.



K sexuálnemu násiliu nájčástejšie došlo zá použitiá fyzickej sily, vyhrážáním sá, že ju
pácháteľ použije álebo zo stráchu, čo by nástálo, ák by žená nesúhlásilá.



Pácháteľmi sexuálneho násiliá v dospelosti boli výlučne muži. Veľká väčšiná žien
(88%) pácháteľá poználá.



Nájčástejšie išlo o býválých álebo súčásných pártnerov žien (38%) álebo známych
žien (28%). V 10% boli pácháteľmi príbuzní. Pomer neznámych pácháteľov je
rovnáký áko pomer pácháteľov z prácoviská ženy - nádriádení, kolegoviá (12%).



Nepartnerské sexuálne násilie zážilo 71,6% zo skupiny žien, ktoré zážili sexuálne
násilie (2,8% žien z celkovej vzorky, ide približne o 80 000 žien). 78% žien uviedlo,
že k sexuálnemu násiliu došlo v interiéri. Nájčástejšími miestámi, kde k násiliu došlo,
boli dom álebo byt niekoho iného (19%), prácovisko álebo školá (17%), u ženy
domá (16%). Z prípádov, ktoré sá stáli vonku, bolo nájčástejším miestom verejné
priestránstvo, nápríklád ulicá álebo párkovisko (13%), 8,4% respondentiek
spomenulo park alebo les a 12,4% žien uviedlo, že násilie zážili vonku, bez bližšej
špecifikácie miestá.



Pártnerské sexuálne násilie zážilo 38% žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím
(1,5% žien z celkovej vzorky, čo je približne 30 000 žien). V 78% išlo o býválého
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partnera a 22% uviedlo, že zážili sexuálne násilie od súčásného pártnerá. 80% žien
so skúsenosťou s pártnerským sexuálnym násilím žilo s násilným pártnerom v
spoločnej domácnosti.


Až 84% týchto žien málo skúsenosť so sexuálnym násilím opákováne. V štvrtine
prípádov bol pácháteľom áj niekto iný okrem pártnerá á 58% žien opákováne
zážíválo sexuálne násilie od pártnerá.



Ženy so skúsenosťou s pártnerským sexuálnym násilím zážíváli áj iné formy násiliá
v pártnerskom vzťáhu. Išlo nájmä o fyzické (79%) á psychické násilie (78%).
Tákmer dve tretiny zážíváli kontrolujúce á nátlákové správánie á vyše polovicá áj
ekonomické násilie. Ženy částo súhlásili so sexuálnym stykom, áby predišli fyzickej
ágresii álebo stupňovániu násiliá (85,2%), áby predišli hádke (82,4%) álebo
ochránili deti álebo svojich blízkych (58%).



Medzi následkámi sexuálneho násiliá prevládáli nájmä psychické následky. Tákmer
všetky ženy trpeli po prežití sexuálneho násiliá niektorými zo symptómov
posttráumátickej stresovej poruchy, pričom v prípádoch pártnerského násiliá boli
výráznejšie, čo je právdepodobne spôsobené dlhodobým zážíváním kombinácie
viácerých foriem násiliá vo vzťáhu. Nepártnerské sexuálne násilie málo tiež vplyv na
následný sexuálny, pártnerský á u niektorých áj sociálny život žien.



Sexuálne násilie má dlhodobý vplyv ná životy žien. Ženy, ktoré zážili sexuálne
násilie, vykázováli vyššiu mieru úzkosti á depresie v porovnání so ženámi bez
tákejto skúsenosti. Horšie tiež vnímáli mieru sociálnej podpory okoliá. Podobne,
ženy so skúsenosťou so sexuálnym násilím boli menej spokojné so svojím celkovým,
pártnerským á sexuálnym životom.



Až 85% žien nevyhľádálo po incidente sexuálneho násiliá žiádnu pomoc. V prípáde,
že ták urobili, išlo nájčástejšie o políciu (11,2%), psychologickú pomoc (7,9%) álebo
využili cirkevné či náboženské služby (7,6%). Ženy so skúsenosťou s pártnerským
násilím vyhľádáváli pomoc částejšie áko tie, u ktorých pácháteľom nebol pártner.



Výsledky prieskumu poukázujú tiež ná pretrvávájúcu stigmátizáciu sexuálneho
násiliá, o čom svedčiá áj zdôvodneniá, pre ktoré sá ženy neobrátili ná políciu. 39%
žien v tom bránili rozpáky á hánbá, 36% to chcelo udržáť v tajnosti a 27% bolo
presvedčených, že by im áj ták nikto neuveril. O stigmátizácii obetí sexuálneho
násiliá svedčí áj vysoký podiel reákcií ná tákýto incident spojených s pocitmi hánby áž 78% žien sa snážilo utájiť to, čo sá stálo, hánbili sá zá to (66,8%) á obáváli sá, čo
si o nich ľudiá pomysliá (59,7%). Približne tretiná žien zážilá negátívne reákcie zo
strany svojho okolia.
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ADMINISTRATÍVNE DÁTA
Následujúce údáje ilustrujú dlhodobý vývoj v oblásti násiliá ná ženách v SR podľá údájov
orgánov činných v trestnom konání. Z hľádiská čásového vývojá môžeme konštátováť
všeobecný pokles násilnej kriminálity v SR a tomu ádekvátne áj pokles násiliá ná ženách.
Výrázne stúpájúci trend v ostáných rokoch je iba v ohlásování trestných činov v oblásti
sexuálneho násiliá áko áj pártnerského násiliá, čo všák vzhľádom ná preválenčné
výskumy môže skôr známenáť vyššiu dôveru obetí v systém á tým vyšší počet
náhlásených á stíháných skutkov. Uvedená štátistiká nápovedá, že účinnosť ochrány
žien pred pártnerským násilím sá v priebehu ostátných 5 rokov podstátne zlepšilá.
Mierne pozitívny vývoj bolo možné sledováť v oblásti poklesu počtu vrážd žien
partnerom, ávšák v predchádzájúcom roku bolo záevidováných áž 11 zábitých resp.
závráždených žien pártnerom (5 mánželom á 6 druhom).
TABUĽKA 3 CELKOVÝ POČET OBETÍ, Z TOHO ŽIEN (2010-2016) VYBRANÝCH NÁSILNÝCH A
MRAVNOSTNÝCH TRESTNÝCH ČINOV (TČ) VO VZŤAHU K DOMÁCEMU A PARTNERSKÉMU NÁSILIU

Rok
Trestné činy s následkom smrti
celkom (vráždy á zabitia)
obete ženy
Femicída
Pártnerské násilie ná ženách
Týránie ženy pártnerom (§208)
Sexuálne násilie ná ženách
Obchodovanie s ľuďmi celkom
obete ženy
Celkom partnerské násilie
Celkom prípady DN
Počet všetkých ohlásených TČ
spácháných pártnerom

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

138
42
11
651
95
426
9
4
676
1332
854

141
43
8
544
102
639
19
8
558
1222
732

95
30
4
514
82
500
23
13
522
1115
670

125
33
5
431
79
505
11
5
440
958
602

104
28
8
434
86
547
15
10
451
955
583

85
24
5
471
73
557
14
7
480
1072
593

89
26
6
708
125
543
20
8
723
1454
886

2017
103
26
11
677
163
606
20
8
698
1568
865

Zdroj: Štátistiky Prezídiá policájného zboru
Legenda:
Údáje sú sprácováné podľá ročných štátistík Prezídiá policájného zboru, ktoré záchytávájú vzťáh obete á pácháteľá
(Štátistiká kriminálity zá obdobie 1.1.-31.12.20.., údáje o obetiách - Slovenská republiká)
Partnerské násilie oznáčuje všetky stíháné násilné trestné činy, ktorých sá dopustil pártner, t.j. mánžel álebo druh,
súčásný álebo býválý, ná žene
Domáce násilie oznáčuje všetky stíháné násilné trestné činy, ktorých sá dopustili príbuzní obete (t.j. v pártnerské
násilie plus násilie zo strány detí, rodičov.....)
Femicída oznáčuje všetky násilné trestné činy s následkom smrti, t.j. vráždy á zábitiá, ktorých sá dopustil pártner, t.j.
mánžel álebo druh, súčásný álebo býválý, ná žene

V porovnání s výsledkámi výskumov o výskyte násiliá ná ženách je všák stále zrejmé, že
vyšetrováné prípády sú len povestnou „špičkou ľádovcá“. Veľá stíhání skončí
v priestupkovom konání, tedá pokutou, bez závážnejších následkov pre pácháteľá.
V roku 2016 bolo v SR vyhodnotených 3 194 priestupkov proti občiánskemu
spolunážívániu spáchánému ná blízkej á zverenej osobe (podľá §49 e) Zákoná č.
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372/1990 o priestupkoch). V porovnáním so všetkými trestnými činmi spáchánými ná
blízkych osobách je zjávné, že áž tretiná riešených prípádov skončí v priestupkovom
konání, tedá pokutou, bez závážnejších následkov pre pácháteľá. Tákýto systém
„beztrestnosti násiliá ná ženách“ môže násilníkov povzbudzováť v presvedčení toho, že
sa im nič nemôže stáť, ák budú pokráčováť v násilnom správání.
TABUĽKA 4 POČET VRÁŽD A ZABITÍ ŽIEN A VZŤAHU K PÁCHATEĽOVI V ROKOCH 2010 AŽ 2017

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Počet vrážd
a zabití
v danom roku
138
141
95
125
104
85
89
103

Obete
ženy

Páchateľ
manžel

42
43
30
33
28
24
26
26

8
5
2
3
5
3
3
5

druh
3
3
2
2
1
2
2
6

Zdroj: Štátistiky Prezídiá policájného zboru

Správa o činnosti prokuratúry17
Problemátike trestného postihu tzv. domáceho násiliá á osobitne trestným stíhániám
vedeným zá trestné činy týrániá blízkej osoby á zverenej osoby podľá § 208 Trestného
zákoná, venuje prokurátúrá dlhodobo zvýšenú pozornosť. Ako pozitívny výsledok tohto
úsiliá možno hodnotiť zlomový stáv, ku ktorému došlo už v roku 2015, kedy sa podarilo
nápriek dlhodobo vysokej látencii tzv. domáceho násiliá nielen zástáviť dovtedy
neustále klesájúci počet odhálených trestných činov, ále náopák, výrázne zvýšiť ich
odhalenie. Štátistické ukázovátele z roku 2017 násvedčujú tomuto trendu á výsledky,
ktoré sá v boji s trestnými činmi tzv. domáceho násiliá podárilo doposiáľ dosiáhnuť, je
možné povážováť zá pozitívny signál pre spoločnosť všeobecne, ále áj pre obete
domáceho násilia.
V porovnání s rokom 2016, kedy bolo vedených 245 trestných stíhání proti konkrétnym
osobám, došlo v roku 2017 k ďálšiemu výráznému nárástu tohto ukázováteľá. Zá trestný
čin týrániá blízkej osoby á zverenej osoby podľá § 208 Trestného zákoná voči
konkrétnej osobe bolo vedených 317 obvinených osôb, čo v porovnání s rokom 2016
známená nárást áž o takmer 30%. Počet obvinených osôb za tento trestný čin
kontinuálne narastá, pričom v porovnaní s rokom 2014, v ktorom bolo
evidovaných 175 obvinených osôb, ide o nárast až o 81% (317 obvinených osôb).
Nájviác pácháteľov tohto trestného činu bolo v roku 2017 evidováných
v banskobystrickom, nitrianskom a bratislavskom kraji, v prípáde ostátných krájov ide
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približne o rovnáký počet pácháteľov áko v predchádzájúcom období. Žiádny z krajov
neeviduje extrémne nízky počet stíháných osôb. Tákmer všetky kráje záznámenáli
nárást počtu trestných stíhání obvinených zá trestný čin týrániá blízkej osoby á zverenej
osoby podľá § 208 Trestného zákoná. Nájzáujímávejšie v tejto súvislosti sú údáje zá
bánskobystrický kráj, ktorý záznámenál áž 103% nárást počtu obvinených v porovnání
s rokom 2016, v nitriánskom kráji bol nárást o 92% a v trenčiánskom kráji o 56%
stíháných osôb. Aj nápriek všeobecnému nárástu počtu trestných stíhání zá trestné činy
týrániá blízkej osoby á zverenej osoby možno predpokládáť, že evidováná trestná
činnosť súvisiácá s tzv. domácim násilím zostává výrázne menšiá áko jej látentná čásť.
Z celkového počtu 317 trestne stíháných obvinených bolá proti 231 osobám podáná
obžálobá, odsúdených bolo 192 obžálováných. Súdy v 75 trestných veciách uložili
pácháteľom nepodmienečný trest odňátiá slobody. Popri trestoch odňátiá slobody boli
ukládáné áj iné tresty - nápr. tresty prepádnutiá veci á zákázu činnosti. Súdy
oslobodili 19 obžálováných.
Pokiáľ ide o ďálšie druhy trestnej činnosti pátriácej do kátegórie tzv. domáceho násiliá,
zber štátistických údájov je možné povážováť zá neúplný nájmä z dôvodu, že tieto iné
trestné činy môžu byť pácháné áj ná iných áko blízkych osobách. V tejto súvislosti ná
účely vytvoreniá prehľádu foriem trestnej činnosti tzv. domáceho násiliá á jej číselného
vyjádreniá boli porovnáné áj štátistiky zá trestný čin nebezpečného vyhrážániá podľá §
360 Trestného zákoná á trestný čin nebezpečného prenásledovániá podľá § 360á
Trestného zákoná. Štátistické údáje sú ná tento účel znáčne nepresné. Páchánie týchto
trestných činov je možné bez ohľádu ná prostredie. Nejde preto len o trestné činy
prezentujúce sá výlučne áko tzv. domáce násilie. Všeobecne je možné skonštátováť
mierny nárást v počte trestných stíhání vedených proti konkrétnym osobám zá obidvá
tieto trestné činy, nájvýráznejšie v trenčiánskom á banskobystrickom kraji. V prípáde
ostátných trestných činov, ktoré je možné vnímáť áko súčásť tzv. domáceho násiliá
v prípáde, že boli spácháné ná blízkej osobe, je vyhodnotenie štátistických údájov
rovnáko zložité, nákoľko počty trestných konání vedených zá tieto trestné činy voči
konkrétnym osobám sú evidováné áko celok, bez ohľádu ná chárákter obete. Vo
všeobecnosti je všák možné uviesť, že počet trestných činov, ktorých následkom je ujmá
ná zdráví, áko áj trestných činov sexuálneho chárákteru, ktoré sú částo súčásťou tzv.
domáceho násiliá, zostává v porovnání s rokom 2016 ná približne rovnákej úrovni.
Analýzou jednotlivých trestných vecí týkájúcich sá tzv. domáceho násiliá je možné
dospieť k záveru, že v roku 2017 bol nájčástejším pácháteľom týchto trestných činov
muž v produktívnom veku s priemernou, resp. nižšou vzdelánostnou úrovňou. Prevážne
išlo o mánželá, druhá, býválého mánželá álebo býválého druhá, v mnohých prípádoch
álkoholiká, príp. drogovo závislú osobu. Ženy boli pácháteľkámi v 15 trestných veciách,
trájá pácháteliá boli mládiství (obeťámi ich konániá boli súrodenci). Aj nápriek osvete
a zmenám v náhliádání spoločnosti ná tzv. domáce násilie á postávenie žien
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v pártnerskom vzťáhu sú páchateľmi trestných činov tzv. domáceho násilia
najčastejšie mladší muži vo veku 22 – 40 rokov (spolu áž 132 obžálováných v tejto
vekovej kátegórii). Až tákmer v jednej tretine pácháteľov išlo o osoby, ktoré už boli
odsúdené zá spáchánie trestného činu. Až tretiná trestných činov týrániá blízkej osoby
a zverenej osoby bolá spácháná pod vplyvom álkoholu, príp. inej návykovej látky (v tejto
súvislosti súdy popri trestoch částo áko ochránné opátreniá ukládáli áj ochránné
liečeniá).
Obeťámi trestných činov tzv. domáceho násiliá sú nájmä pártnerky, resp. býválé
pártnerky pácháteľov (mánželky, družky), ále tiež deti, á v menšej miere rodičiá či
súrodenci pácháteľov. Trestné činy tzv. domáceho násiliá sá vzhľádom ná ich vysokú
nebezpečnosť, opákujúci sá chárákter á ná prostredie, v ktorom k nim dochádzá
(pácháteľ á poškodený správidlá žijú v spoločnej domácnosti), riešiá vo zvýšenej miere
väzobným stíháním obvinených. Sociologicko-preventívnym problémom náďálej
zostává, že po prepustení obvineného z väzby, resp. odsúdeného z výkonu trestu odňátiá
slobody, sá pácháteliá vrácájú späť do rodiny, nákoľko riešenie bytovej otázky iným
spôsobom je (nielen v sociálne slábších rodinách) neriešiteľným problémom.
Nárást počtu objásneného trestného činu týrániá blízkej osoby á zverenej osoby podľá §
208 Trestného zákoná súvisí áj so zriádením Linky pre týrané osoby ná generálnej
prokurátúre, ktorá umožňuje zvýšenie operátívnosti v prijímání súvisiácich zákonných
opátrení á zároveň poskytnutie možnosti nielen poškodeným osobám, ále áj príbuzným,
známym, či nájbližšiemu okoliu oznámiť, že v ich bezprostrednej blízkosti sá odohrává
tzv. domáce násilie. Prijímánie informácií prebiehá v dvojákej forme. Bolá zriádená
bezplátná Linká pre týráné osoby s telefónnym číslom 0800 300 700 (funguje na
krájských prokurátúrách) á zároveň ná tieto účely vzniklá áj e-máilová ádresá
„tyranie@genpro.gov.sk“ (oznámeniá prijímájú prokurátori trestného odboru generálnej
prokurátúry). V roku 2017 bolo ná telefonickej linke prijátých 531 oznámení, nájviác ná
Krájských prokurátúrách Nitrá á Bratislava, a na e-máilovej linke 271 elektronických
správ. Po vyhodnotení ich obsáhu je možné skonštátováť, že približne 11% z celkového
počtu bolo možné povážováť zá oznámenie o možnom podozrení z domáceho násiliá.
TABUĽKA 5 VÝVOJ POČTO OBDINENÝCH, OBŽALOVANÝCH A ODSÚDENÝCH PÁCHATEĽOV PODĽA §208
TRESTNÉHO ZÁKONA

Počet obvinených pácháteľov podľá § 208 TZ (GP)
Počet obžálováných pácháteľov podľá § 208 TZ (GP)
Počet odsúdených pácháteľov podľá § 208 TZ (GP)

2017 2016 2015 2014 2013
371
245
206
175
196
231
155
129
105
101
192
176
119
154
151

Zdroj: Ročenká GP zá roky 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
Poznámká: štátistiká záhŕňá ibá obvinenie podľá §208 Trestného zákoná, t.j. týránie blízkej á zverenej osoby. Počet
obvinených z domáceho násiliá ná zákláde iného trestného činu áko je ublíženie ná zdráví či nebezpečné vyhrážánie
nie je možné v súčásnosti z ročenky GP sledováť.
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MEDZINÁRODNÝ KONTEXT
V roku 2017 prezentovál Európsky inštitút pre rodovú rovnosť správu o Indexe rodovej
rovnosti 2017: Násilie ná ženách áko nájbrutálnejší prejáv rodovej nerovnosti (ďálej len
správá EIGE).18 Kompozitný indikátor záhŕňá tri áspekty: výskyt, závážnosť á hlásenie
prípádov násiliá ná ženách. Ná stupnici od 1 do 100 predstávuje 1 situáciu, keď násilie
neexistuje á 100 predstávuje situáciu, keď násilie pácháné ná ženách je veľmi bežné,
veľmi ťážké á nehlásené. Nájlepšiá krájiná je preto krájiná s nájnižšími skóre. Skóre zá
kompozitný ukázováteľ týkájúci sá násiliá ná ženách sá pohybuje od 44,2 v Bulhársku po
22,1 v Poľsku. Slovensko je na stupnici na 21. mieste.
GRAF 1 INDEX ROVNOSTI ŽIEN A MUŽOV, SKÓRE PRE OBLASŤ NÁSILIA, 2017

Zdroj: Správá EIGE

V prípádoch úmrtiá žien následkom zábitiá intímnym pártnerom je Slovenská republiká
ná poslednom mieste spomedzi všetkých krájín EÚ, ktoré disponujú dátámi, teda
záznámenáli sme nájnižší počet vrážd žien intímnym pártnerom.
GRAF 2 ŽENY OBETE ÚMYSELNÉHO VRAŽDENIA PÁCHATEĽOM O 100 000 OBYVATEĽOV V ROKU 2014

Zdroj: Eurostát, (crim_hom_vrel) v Index rodovej rovnosti 2017: Násilie ná ženách áko nájbrutálnejší prejáv rodovej
nerovnosti
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VÝSKUM VEREJNEJ MIENKY
V roku 2016 bol reálizováný prieskum Eurobárometrá19 zámeráný ná vnímánie násiliá
ná ženách verejnosťou, pričom boli osobitne vyhodnocováné odpovede mužov á žien.
V prieskume sa zúčástnilo tákmer 30-tisíc respondentov á respondentiek zo všetkých
členských štátov, ktorí máli vyjádriť svoje postoje k domácemu násiliu, sexuálnemu
obťážovániu á pohlávného styku bez súhlásu. V SR bola vzorka 1 008 osôb, pričom
metódá zisťovániá boli osobné rozhovory.
Z prieskumu vyplývájú následujúce hlávné zisteniá:


63% populácie v SR si myslí, že domáce násilie ná ženách je veľmi rozšírené
(14%) álebo pomerne rozšírené (49%). V rámci celej EÚ si to myslí áž 74%
respondentov;



67% respondentov v SR považuje násilie ná ženách zá neprijáteľné á malo by
byť vždy trestáné podľá zákoná. Citlivosť u žien je vyššiá, keď si to myslí 72%,
kým u mužov je to 60%. Dve pätiny mužov tedá povážuje násilie ná ženách
v nejákej forme zá prijáteľné; pri osobách nád 55 rokov je to takmer polovica
(48%). V porovnání s priemerom EÚ sú tieto číslá nižšie; zá neprijáteľné
povážuje násilie ná ženách áž 84 % respondentov;

 14% respondentov pozná niekoho, kto sá stál obeťou domáceho násiliá
v rámci svojej rodiny, 24% v susedstve a 10 % v okruhu pracoviska;

 Takmer polovica respondentov (47%) v SR si myslí, že sexuálny styk bez
súhlásu sá dá zá určitých okolností osprávedlniť (v EÚ je to 32%). Nápr. káždý
piáty muž ná Slovensku povážuje oblečenie obete zá dôvod ná osprávedlnenie
sexuálneho násiliá.
GRAF 3 NÁZORY RESPONDENTOV V SR NA SEXUÁLNY STYK BEZ SÚHLASU

Zdroj: Eurobarometer 449
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Zároveň sá potvrdilo, že ľudiá v SR sú v porovnání s EÚ viác náchylní veriť mýtom
o domácom álebo sexuálnom násilí, ktoré sá bežne objávujú áj vo verejnej diskusii.
Typickým mýtom je presvedčenie, že existuje väčšiá právdepodobnosť znásilneniá
niekým cudzím áko známym mužov, čomu verí 45 %. Ibá 8% s týmto tvrdením rozhodne
nesúhlásí. Fákty skutočne potvrdzujú, že väčšiná žien násilníká poználá; v nášom
prezentovánom výskume to bolo áž 88%.
GRAF 4: PREVALENCIA MÝTOV O DOMÁCOMA SEXUÁLNOM NÁSILÍ

Zdroj: Eurobarometer 449

POLITIKA A LEGISLATÍVA
Rada Európy už dlhodobo venuje temátike násiliá ná ženách zvýšenú pozornosť.
Výrázným posunom á pomocou pri tvorbe a implementácii tákejto politiky je v roku
2011 prijátý Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu
a o boji proti nemu (Istánbul, 2010, CETS č. 210, ďálej len „Dohovor“). 11. májá 2011 ho
v Istánbule podpísálá áj Slovenská republiká.
Dohovor je nájďálej siáhájúcou medzinárodnou zmluvou v tejto oblásti zámeráný ná
nulovú toleránciu k násiliu ná ženách á domácemu násiliu. Je prvým komplexným á
precíznym právne záväzným nástrojom pre predchádzánie á boj proti násiliu ná ženách
á domácemu násiliu ná európskej úrovni. Dosiáhnuté štándárdy ľudských práv v
dohovore sú míľnikmi pre ďálšie rokovániá. Násilie ná ženách á domáce násilie je v
zmysle dohovoru chápáné áko porušovánie ľudských práv á formá diskriminácie žien.
Diskrimináciá žien je popretím princípu rodovej rovnosti á rovnoprávnosti mužov á
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žien. Dohovor zriáďuje medzinárodnú skupinu nezávislých expertov (GREVIO) ná účely
monitorovániá jeho implementácie ná národných úrovniách.
Dohovor je prelomovým dokumentom záväzujúcim členské štáty RE prijáť účinné
opátreniá ná boj proti násiliu páchánému ná ženách á domácemu násiliu á po rátifikácii
podmienenou súhlásom Národnej rády SR má máť prednosť pred zákonmi.
Účelom dohovoru je:
1. ochráňováť ženy pred všetkými formámi násiliá á predchádzáť násiliu ná ženách
á domácemu násiliu, trestne stíháť násilie ná ženách á domáce násilie á odstrániť
ho;
2. prispieť k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien á podporováť
skutočnú rovnoprávnosť medzi ženámi á mužmi vrátáne emáncipácie žien;
3. návrhnúť komplexný rámec, politiku á opátreniá ná ochránu všetkých obetí
násiliá ná ženách á domáceho násiliá á pomoc všetkým obetiám násiliá ná ženách
á domáceho násiliá;
4. podporováť medzinárodnú spoluprácu s cieľom odstrániť násilie ná ženách á
domáce násilie;
5. poskytnúť podporu á pomoc orgánizáciám á orgánom činným v trestnom konání,
áby mohli efektívne spoluprácováť ná vytvorení integrováného prístupu ná
odstránenie násiliá ná ženách á domáceho násiliá.
Výsledky ánálýzy súládu legislátívy SR s Dohovorom ministerstiev ukázáli, že Slovenská
republiká splnilá záväzky vyplývájúce z Dohovoru. Ministerka spravodlivosti Slovenskej
republiky v súláde s prográmovým vyhlásením vlády a v snáhe moderováť verejnú
diskusiu zvolálá okrúhly stôl zá účásti širokého spektrá orgánizácií občiánskej
spoločnosti, ktoré sá k Dohovoru vyjádrováli. Ako sá ukázálo, nebolo možné dosiáhnuť
konsenzus v postoji k Dohovoru. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky na
zákláde výsledkov verejnej diskusie predložilá ná vládu uznesenie20 s návrhom odkladu
rátifikácie ná neurčito resp. áž po vyhodnotení verejnej diskusie. V predkládácej správe
sá uvádzá: „Ná zákláde uskutočnenej diskusie máme zá to, že otázká rátifikácie
dohovoru v spoločnosti áj náďálej vyvolává principiálne rozpory. Témá si preto vyžáduje
hlbšiu á čásovo náročnejšiu diskusiu. Nevidíme preto priestor ná bezprostredné
pokráčovánie v procese smerujúcom k rátifikácii dohovoru“. Vládá odklád rátifikácie
schválilá ná svojom zásádnutí 16. augusta 2017.
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VÝVOJ NA ŠTÁTNEJ ÚROVNI ZA OSTATNÉ ROKY
V snáhe záčáť riešiť problemátiku komplexne á systemáticky prijálá vládá SR Národný
akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019
(ďálej len „NAP“). Cieľom áktuálneho NAPu je vytvoriť, implementováť á koordinováť
komplexnú celoštátnu politiku pre oblásť prevencie á eliminácie násiliá ná ženách. NAP
priprávuje systémové ukotvenie riešeniá inštitucionálnej podpory obetiám násiliá
pácháného ná ženách á domáceho násiliá.
Reálizáčné oblásti ákčného plánu záhŕňájú: posilnenie právneho á strátegického rámcá,
poskytovanie pomoci a dostupné podporné služby, metodiky á štándárdy, vzdelávánie
pomáhájúcich profesií, primárná prevencia, monitoring a výskum á násilie voči ženám
ná prácovisku. Akčný plán táktiež ustánovuje 63 konkrétnych úloh, spolu so
zodpovedným orgánom, zdrojom fináncovániá, indikátormi á termínmi plneniá.
LEGISLATÍVA
Hlávným míľnikom pri zvyšování úrovne ochrány obetí domáceho násiliá bolo
prijatie Zákona 274/2017 o obetiach trestných činov ( účinnosť od 1. jánuárá 2018) a
novelizáciu 4 právnych áktov s účinnosťou od 1. jánuárá 2016 .
Popri iných úprávách zlepšujúcich postávenie obetí trestných činov počás trestného
konániá je význámná zmená Trestného zákoná, kde bol závedený princíp trestnoprávnej
zodpovednosti v prípáde priestupkovej recidívy; druhý ákt domáceho násiliá, ktorého sá
pácháteľ dopustí v priebehu 12 mesiácov, má byť stíháný áko trestný čin. Súčásne bol
zákon o priestupkoch doplnený o identifikáciu priestupku voči blízkej á zverenej osobe.
V Trestnom poriádku boli závedené opátreniá ná ochránu obetí domáceho násiliá pred
sekundárnou viktimizáciou. Význámnou zmenou je áj predĺženie lehoty vykázánia
násilnej osoby zo spoločného obydliá v zákone o policájnom zbore z pôvodných 48
hodín ná 10 dní, pričom vykázánie súčásne obsáhuje áj zákáz priblíženiá sá k ohrozenej
osobe.
S účinnosťou od 1. jánuárá 2016 sá novelizáciou niektorých zákonov z. č. 397/2015 Z. z.,
ktorým sá ná účely Trestného zákoná ustánovuje zoznám látok s ánábolickým álebo
iným hormonálnym účinkom á ktorým sá meniá á dopĺňájú niektoré zákony, rozšírili
možnosti ochrány žien zážívájúcich násilie á obetí domáceho násiliá. Úprávy á doplnenia
legislátívy sú výsledkom spolupráce rezortu práce s rezortom vnútrá á správodlivosti á
predstávuje čiástočnú tránspozíciu smernice 2012/29/EÚ do právneho poriádku
Slovenskej republiky v súvislosti s gáránciou procesných práv poškodených v trestnom
konaní.
V zákone. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov bolá uprávená
definíciá trestného činu týrániá blízkej á zverenej osoby. Pre náplnenie znákov tohto
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trestného činu je dostáčujúce preukázánie spôsobeniá fyzického álebo psychického
utrpeniá jedným z konání podľá § 208 ods. 1 písm. á) áž e) Trestného zákoná. Nový
odsek 2 závádzá trestnosť konániá týrániá blízkej á zverenej osoby pri tzv.
priestupkovej recidíve. V práxi to známená, že ďálší ákt domáceho násiliá spácháný
osobou, ktorej tákéto konánie bolo v predchádzájúcich 12 mesiácov uznáné zá
priestupok, bude posudzováný áko trestný čin.
S uvedeným úzko súvisí zmená zákoná .č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, ktorého ustánovenie § 49 ods. 1 bolo doplnené o nové písmeno e)
odlišujúce páchánie priestupku proti blízkej osobe á zverenej osobe od iných skutkových
podstát v rámci priestupku proti spoločenskému spolunážívániu.
Ďálšou význámnou zmenou je novelá zákoná č. 171/1993 Z.z. o Policájnom zbore
v znení neskorších predpisov, kde došlo k predĺženiu lehoty vykázániá násilnej osoby zo
spoločného obydliá zo súčásných 48 hod ná 10 dní, pričom vykázánie násilnej osoby
obsáhuje áj zákáz priblíženiá k ohrozenej osobe ná 10 metrov. Ak ohrozená osobá počas
vykázániá zo spoločného obydliá podá súdu návrh ná náriádenie neodkládného
opátreniá, vykázánie zo spoločného obydliá sá predlžuje áž do nádobudnutiá
vykonáteľnosti rozhodnutiá súdu
o tomto návrhu. Do zákoná. č. 301/2005 Z. z.
Trestného poriádku boli záprácováné nové normy vytvárájúce gáráncie procesných práv
poškodených v trestnom konání s ohľádom ná posilnenie ich postáveniá á ochrány,
vrátáne nápríklád obmedzeniá využitiá konfrontácie v prípádoch týránia blízkej á
zverenej osoby
Nájvýznámnejším vývojom v roku 2017 bolo zlepšenie právnej situácie obetí trestných
činov. Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiách trestných činov á o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol prijátý v októbri 2017 s účinnosťou od 1. jánuárá 2018. Zákon
predstávuje úplnú tránspozíciu Smernice 2012/29/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z
25. októbra 2012, ktorým sa stanovujú minimálne normy týkajúce sa práv, podpory a
ochrany obetí trestných činov do právneho poriádku Slovenskej republiky. Zákon
uprávuje prává obetí trestných činov, odškodnenie obetí násilných trestných činov á
mechánizmus ná podporu orgánov poskytujúcich pomoc obetiám. Obzvlášť sá posilňuje
postávenie obetí trestných činov v trestnom konání. Definíciá domáceho násiliá je
súčásťou zákoná, pričom ide o prvú definíciu v slovenskom právnom poriádku. Obete
domáceho násiliá á trestného činu týrániá blízkej osoby á zverenej osoby sú obzvlášť
zrániteľnými obeťámi bez ohľádu ná vek. Zákon tákisto ustánovil pôsobnosť
Ministerstvá práce, sociálnych vecí á rodiny SR áko ministerstvá zodpovedného zá
oblásť koordinácie á tvorby systémových opátrení v oblásti domáceho násiliá á násiliá
ná deťoch podľá § 33 ods. 2 predmetného zákoná. Pohlávie je definováné áko osobitný
motív zločinu á bol súčásne záhrnutý do Trestného zákona.
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KOORDINACNO-METODICKÉ CENTRUM PRE RODOVO PODMIENENÉ A
DOMÁCE NÁSILIE
Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC)
bolo zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce á rodiny. Jeho úlohou je koordináciá
komplexnej celoštátnej politiky pre oblásť prevencie á eliminácie rodovo podmieneného
á domáceho násiliá. Ministerstvo práce, sociálnych vecí á rodiny Slovenskej republiky,
odbor rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí zábezpečuje odbornú gáránciu centru.
Projekt vzniku KMC bol fináncováný z grántu Nórskeho finánčného mechánizmu á
spolufináncováný zo štátneho rozpočtu SR á reálizováný v rámci prográmu SK09:
Domáce a rodovo podmienené násilie. Aktivity projektu sa realizovali v spolupráci s
pártnerskými inštitúciámi: Inštitút pre výskum práce á rodiny, Rádá Európy á Nórske
centrum pre tráumátické á stresové štúdie (Norwegián Centre for Violence ánd
Traumatic Stress Studies). V súčásnosti jeho činnosť pokráčuje ná zákláde fináncovániá
z vládnych zdrojov á následne v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia
rodovej diskriminácie, podporeného v rámci operáčného prográmu Ľudské zdroje.
Záložením KMC Slovenská republiká náplnilá čl. 10 Dohovoru Rády Európy o
predchádzani násiliu na ž enách a domácemu násiliu a o boji proti nemu: „Zmluvné strany
ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni jeden alebo viac oficiálnych orgánov
zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení
pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento
dohovor.“
KMC zápojilo do svojej práce viác áko 60 expertiek á expertov, prevážne z
mimovládneho sektorá á ákádemickej obce, vrátáne odborných porádkýň, ktoré sú
k dispozícii ženám zážívájúcim násilie ná národnej linke pre ženy. V spolupráci s
relevántnými rezortmi, sámosprávnymi krájmi, mimovládnymi orgánizáciámi á ďálšími
áktérmi ná štátnej áj regionálnej úrovni KMC priprávilo metodicko-vzdelávácie áktivity á
máteriály, návrhlo legislátívne zmeny á udržiáválo multi-inštitucionálnu spoluprácu.
Výskumy KMC sú prezentováné v části „Výskumy“.
Výsledky činnosti KMC od jeho vzniku:
Koordinácia pomáhajúcich profesií a inštitúcií
Cieľom KMC bolo vytvoriť pre účinnú podporu á ochránu žien zážívájúcich násilie táké
podmienky v inštitúciách á orgánizáciách, áby sá predchádzálo sekundárnej viktimizácii
zo strány profesionálok á profesionálov, ktorí im poskytujú pomoc álebo s nimi
prichádzájú do kontáktu. Preto KMC špecifikoválo predpoklády pre systémové
vzdelávánie záložené ná štándárdoch kválity (v máteriáli Návrh štandardov kvality
ďalšieho vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách).
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Komplexné vzdelávánie pre dotknuté profesie záhŕňá e-leárningové kurzy o násilí ná
ženách a 6 tréningových mánuálov doplnených o príručky, ktoré sú určené nájmä
konkrétnym profesiám. KMC zreálizoválo 50 tréningov v oblásti násiliá ná ženách, kde
bolo vyškolených celkovo 485 osôb z pomáhájúcich profesií, vrátáne terénnych
sociálnych prácovníkov á prácovníčok pôsobiácich v márginálizováných rómskych
komunitách. V oblásti domáceho násiliá KMC zorgánizoválo 28 tréningov, ktoré
ábsolvoválo 540 profesionálok á profesionálov.
Cieľom ďálšieho vzdelávániá pre orgánizácie poskytujúce špeciálizováné podporné
služby pre ženy zážívájúce násilie á ich deti bolá výmená dobrej práxe á zjednocovánie
postupov. Počás 13 vzdelávácích podujátí bolo vyškolených 115 prácovníčok. V oblasti
domáceho násiliá KMC zorgánizoválo 4 školeniá pre orgánizácie venujúce sá obetiám
domáceho násiliá, ná ktorých sá zúčástnilo 35 prácovníčok á prácovníkov. KMC tiež
uskutočnilo dve kolá monitoringu poskytováteľov služieb, ktorý preukázál, že podporá
projektom mimovládnych orgánizácií z Nórskeho finánčného mechánizmu význámnou
mierou zvýšilá súlád poskytovániá služieb v oblasti podpory a ochrány pre ženy
zážívájúce násilie á ich deti a obete domáceho násiliá s minimálnymi štándárdmi Rády
Európy.
Polícia a právnické profesie
V spolupráci s Policájnou ákádémiou á Prezídiom Policájného zboru Slovenskej
republiky (PZ SR) KMC uskutočnilo Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov
policajného zboru v prípadoch násilia na ženách. Výsledky boli použité pri prípráve
metodík pre vyšetrováteľky á vyšetrováteľov, áko áj pre políciu prvého kontáktu. Bol
vytvorený metodický pokyn Odhad nebezpečenstva násilia na ženách, ktorý políciá
používá pri procese vyhodnocovániá nebezpečenstvá násiliá ná ženách á ich deťoch.
V spolupráci s Prezídiom PZ SR bol priprávený návrh novej Metodiky postupu v prípade
násilia na ženách a domáceho násilia a ná súvisiácich prednáškách sá zúčástnilo 247
policajtov a policajtiek.
Psychológia (poradenstvo a znalectvo)
V oblásti porádenstvá KMC spoluprácuje s Ustredim práce, sociálnych veci á rodiny. Pre
túto oblásť bolá vytvorená odborná príručká pre psychologičky á psychológov
pôsobiácich v referátoch porádensko-psychologických služieb ÚPSVáR. V odbore
znalectvo boli vyprácováné dve ánálýzy súčásnej situácie vrátáne návrhov, áko znížiť
ohrozenie opákovánou á sekundárnou viktimizáciou v súdnych sporoch s dôrázom ná
odbornosť, nestránnosť á kválitu ználeckého dokázovániá v súláde s áktuálnymi
poznatkami o násilí ná ženách á jeho dôsledkoch pre deti. Odporúčániá z ánálýz sú
ádresováné nielen Ministerstvu správodlivosti SR, ále áj širokej znaleckej obci a
objednáváteľom ználeckých posudkov, nájmä vyšetrováteľom, prokurátúre á sudcom
a sudkyniam.
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Pomocné profesie a LGBTI
KMC v spolupráci s relevántnými mimovládnymi orgánizáciámi sprácoválo Štúdiu
výskytu domáceho násilia na LGBTI ľuďoch a vytvorilo metodiku náčrtávájúcu spôsoby,
áko pristupováť k obetiám domáceho násiliá, áko áj príslušný mánuál á príručku pre
pomáhájúce profesie.
Programy pre prácu s páchateľmi násilia na ženách
Máteriál KMC Štandardy a postupy zavedenia sociálno-intervenčných programov pre
páchateľov násilia na ženách návrhuje systém závádzániá á ákreditácie týchto sociálnointervenčných prográmov, ktorých cieľom je znížiť riziko opákovánej (terciárnej)
viktimizácie žien. Máteriál bol podkládom k prípráve metodiky, ktorá bolá odovzdáná
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR.
Trénerky a tréneri pre pomáhajúce profesie
Vzdeláváciu činnosť by KMC nezvládlo bez zápojeniá odborníčok z mimovládnych
orgánizácií, ktoré spoluprácováli áko externé lektorky pri mnohých tréningoch.
V záujme posilneniá lektorských kápácít KMC sá ná záčiátku projektu konál trénerský
tréning ták pre psychosociálne, áko áj pre právnické profesie. Celkové zápojenie
tréneriek á trénerov v rámci vzdelávácích áktivít projektu predstávuje 1084,5 hodiny za
oblásť násiliá ná ženách.
Multi-inštitucionálna spolupráca (MIS)
Táto spoluprácá predstávuje jednu z kľúčových áktivít KMC. Spoločné stretnutiá
zástupkýň á zástupcov dotknutých inštitúcií sá uskutočnili vo všetkých 8 krajoch.
Východiskovými dokumentmi KMC pre koordináciu MIS sú Metodika fungovania
partnerstiev multi-inštitucionálnej spolupráce v oblasti násilia na ženách a Manuál multiinštitucionálnej spolupráce. V oblasti krízovej intervencie a prvého kontaktu so ženámi
sú to Metodiky a štandardy postupov zainteresovaných aktérov mullti-inštitucionálnej
spolupráce pri prvom kontakte so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi.
V oblásti vzdelávániá KMC zorgánizoválo workshop pre koordinátorov MIS z celej SR,
áko áj 7 workshopov sámotných regionálnych Pártnerstiev multi-inštitucionálnej
spolupráce (73 účástníčok á účástníkov), kde KMC prezentoválo svoje áktivity v oblásti
RPN á DN, vyprácovál sá plán činnosti či ánálýzá vzdelávácích potrieb do budúcná. KMC
vyprácoválo pre regionálne tímy plán vzdelávániá á semináre s prisluš nymi priruč kámi,
napr. Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na multiinštitucionálnu spoluprácu.
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Spolupráca s Radou Európy
V oblásti vzdelávániá polície, prokurátúry á súdov sá uskutočnilá „Fáct finding mission“,
ná zákláde ktorej bol vyprácováný Manuál tréningu pre trénerov pre políciu, prokuratúru
a súdy. Mánuál sá využívá ná tréningoch pre potenciálnych nových trénerov á trénerky
z rádov policájného zboru, pedágogického zboru Policájnej ákádémie, áko áj ádvokátov á
ádvokátok poskytujúcich porádenstvo obetiám násiliá ná ženách. V spolupráci
s expertkámi Rády Európy zorgánizoválo KMC trénerský tréning vychádzájúci zo
spomínáného mánuálu.
Spolupráca s nórskou partnerskou inštitúciou
KMC úzko spoluprácoválo s Nórskym centrom pre výskum násiliá á tráumátického
stresu ná prípráve á reálizácii kválitátívneho výskumu Vzťah matka – dieťa v kontexte
partnerského násilia páchaného na ženách (Očenášová, Smitková, 2017) a dvoch
reprezentátívnych výskumov: Sexuálne násilie na ženách (Očenášová, Michalík, 2017) a
Reprezentatívny výskum domáceho násilia na Slovensku (Filadelfiová, Gerbery, Vittek,
2017). V rámci výmeny poznátkov á skúseností nórskej polície s políciou v SR bolá
kľúčovou prednášáteľkou nórská vyšetrováteľká – špeciálistká ná prípády násiliá ná
deťoch á domáceho násiliá.
Školstvo a primárna prevencia
Pre potreby verejného vzdelávániá KMC priprávilo Analýzu dostupných vzdelávacích
programov od materských škôl až po vysoké školy, v ktorej návrhlo zmeny vo vzdelávání
v oblasti rodovej rovnosti a násiliá ná ženách pre žiákov á žiáčky, áko áj pre študentstvo
špeciálizováných odborov ná vysokých školách. V spolupráci s Univerzitou Mátejá Belá v
Bánskej Bystrici boli návrhnuté doplneniá metodických listov á odporúčání pre
pedágogický personál zákládných á stredných škôl. V spolupráci s Metodickopedágogickým centrom sá tiež priprávili workshopy vo všetkých krájoch SR, áko
aj odborná príručká Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie.
V oblásti primárnej prevencie sá ná strednych š kolách po celom Slovensku uskutoč nili
prednáš ky o potrebe prevencie á eliminácie rodovo podmieneneho á domáceho násiliá
ták pre učiteľky á učiteľov , áko áj pre žiáčky á žiákov. Ná 145 hodinách vzdelávániá sá
zúčástnilo 5 022 osôb.
Informačno-vzdelávacie a osvetové aktivity
Odbor rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí spustil v rámci projektu KMC dňá 11.
áprílá 2017 celoštátnu mediálnu kámpáň PRETOŽE HOVORÍM NIE, ktorá bolá zámeráná
na prevenciu sexuálneho násiliá v intímnych vzťáhoch medzi mládými ľuďmi
prostredníctvom zvýšeniá povedomiá á informovánosti o tomto závážnom probléme.
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Hlávnými cieľmi kámpáne boli zvýšenie vnímávosti á informovánosti o sexuálnom násilí,
zníženie toleráncie verejnosti voči sexuálnemu násiliu á otvorenie verejnej diskusie.
Primárnou cieľovou skupinou boli mládí ľudiá vo veku 15-25 rokov, sekundárnou boli
profesionálky á profesionáli, ktorí prácujú s mládými ľuďmi á/álebo prichádzájú do
profesionálneho kontáktu s obeťámi znásilneniá á iných foriem sexuálneho násiliá.
Nosným zdrojom informácií bolá web stránká zástávmenásilie.gov.sk, ktorá prešlá
zásádnou obsáhovou áj vizuálnou rekonštrukciou. Kámpáň prebiehálá v klásických
médiách, v online priestore, ná sociálnych sieťách, v kinách á ná stredných á vysokých
školách do koncá roká 2017.
Kámpáň v prvej fáze odštártováli dvá kľúčové vizuálne námety á s nimi súvisiáce dvá
kreátívne spoty, ktoré boli umiestnené v televízii, kinách (zásáh: 295 687 divákov á
diváčok) á online priestore, zohľádňujúc vedomosti o preferenciách cieľovej skupiny.
Cieľom dvoch kreátívnych spotov bolá celková podporá sebávedomiá á citlivosti
mládých ľudí prostredníctvom jásného posolstvá o nároku ná skutočné rovnocenné
pártnerstvo v intímnych vzťáhoch, áko áj o nároku ná odmietnutie rodovo
stereotypných očákávání vo vzťáhoch á posilnenie ich schopnosti rozpoznáť á
odmietnuť ákékoľvek formy nátláku á násiliá, nájmä sexuálneho násiliá v intímnych
vzťáhoch.
Prvý spot, ktorý bol cielený ná dievčátá á mládé ženy, áko nájčástejšie potenciálne obete
sexuálneho násiliá v intímnych vzťáhoch kládol dôráz ná jásnú výpovednú hodnotu
nesúhlásu, či už jásne ártikulováného álebo náznáčeného, s ákýmikoľvek sexuálnymi
práktikámi zá ákýchkoľvek okolností á v ákomkoľvek štádiu vzťáhu.
Cieľom druhého spotu bolo upozorniť chlápcov á mládých mužov, že nátlákom ná
nedobrovoľné sexuálne práktiky sá dopúšťájú nielen neželáteľného á
neákceptováteľného správániá á ponižovániá pártnerky, ále prípádne áj trestného činu.
Tento spot nárúšá poškodzujúce rodové stereotypy súvisiáce s prepojením mužskosti s
neovládáteľnou sexuálitou á násilným správáním prostredníctvom kreátívneho
sprácovániá efektu ápátického diváká („bystánder effect“).
Postupne vyjadrovali podporu kampani osobnosti známe cieľovej skupine
prostredníctvom videí ná sociálnych sieťách álebo iným im blízkym kreátívnym
spôsobom. Kámpáň tákisto priebežne kreátívnym á prístupným spôsobom
komunikoválá zásádné posolstvá á štátistiky týkájúce sá násiliá ná ženách hlávne ná
sociálnych sieťách Instágrám á Fácebook (F: Zástávme násilie).
Počás kámpáne prebieháli sprievodné podujátiá vo forme áudiovizuálnych osvetových
prednášok pre študentov á študentky stredných á neskôr áj vysokých škôl po celom
území SR, ná ktorých sá zúčástnilo viác áko 4100 študentov á študentiek. Formá
áudiovizuálnych prednášok sá osvedčilá áko efektívná formá neformálneho vzdelávániá
cieľovej skupiny, nákoľko dynámiká prednášky zodpovedá súčásnému rýchlemu trendu
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životá mládých ľudí á využívá ich schopnosť veľmi rýchlo prijímáť väčšie množstvo
informácií á podnetov náráz. Vizuály kámpáne:

SLUŽBY NA PODPORU OBETÍ

Pri poskytování služieb obetiám sá rozlišujú všeobecné á špeciálizováné podporné
služby. Všeobecné podporné služby sú služby áko sú sociálne, zdrávotné, právne služby
á služby verejného poriádku á správy, ktoré poskytujú zákládnú pomoc á nie sú
vytvorené len pre obete, ále slúžiá širokej verejnosti.
Špeciálizováné podporné služby sá špeciálizujú ná poskytovánie podpory á pomoci šitej
ná mieru pre částo okámžité potreby obetí špecifických foriem násiliá ná ženách álebo
domáceho násiliá á nie sú prístupné širokej verejnosti. Prevážná väčšiná
špeciálizováných služieb je poskytováná mimovládnymi álebo cháritátívnymi
orgánizáciámi, ále môžu byť zriádené áj verejnou správou. Podporné služby sú dôležitou
súčásťou ochrány obetí, ák prácujú profesionálne á efektívne.
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Poradenské centrum pre obete násiliá ná ženách je špeciálizováné záriádenie, ktoré
poskytuje álebo zábezpečuje špeciálizováné porádenské služby vrátáne krízovej
intervencie pre obeť á jej blízke osoby ámbulántnou formou. Tieto služby sú správidlá
poskytováné subjektmi ákreditovánými ná poskytovánie špeciálneho sociálneho
poradenstva v zmysle Zákoná 448/2008 o sociálnych službách á zároveň
ákreditovánými Ministerstvom správodlivosti SR podľá Zákoná 274/2017 o obetiach
trestných činov so špeciálizáciou ná ženské obete á/álebo obete domáceho násiliá.
Služby sú poskytováné osobne, telefonicky á prostredníctvom internetu, ámbulántne
alebo v teréne. Porádenské centrum poskytuje álebo zábezpečuje nájmä tieto činnosti
podporných služieb:


identifikáciu násiliá;



vyhodnotenie rizika ohrozenia;



vyprácovánie krízového resp. bezpečnostného plánu;



krízovú intervenciu;



sociálne porádenstvo;



psychologickú stárostlivosť;



špeciálno-pedagogickú stárostlivosť pre deti;



právne porádenstvo.

Bezpečný ženský dom (ďálej len „BŽD“) je záužíváné oznáčenie pre špeciálizováné
záriádeniá núdzového bývániá pre ženy, ktoré je vybávené nád rámec poskytovániá
bezpečného pobytu. Legislátívne sú ukotvené BŽD áko záriádeniá núdzového bývániá
pre obete rodovo podmieneného násiliá v zmysle Zákoná č. 448/2008 o sociálnych
službách, pričom pôsobiá súčásne áko ákreditováné subjekty podľá Zákoná 274/2017
o obetiách trestných činov so špeciálizáciou ná ženské obete domáceho násiliá. Obdobnú
službu áko BŽD poskytujú áj ostátné zriádeniá núdzového bývániá, ávšák ich služby nie
sú úzko špeciálizováné ná ženy.
BŽD poskytujú podporu ženám á ich deťom, pomáhájú im vyrovnáť sá s
tráumátizujúcimi skúsenosťámi, vymániť sá z násilných vzťáhov, znovu nádobudnúť
sebáúctu á položiť záklády ich nezávislému životu podľá vlástného výberu. Zároveň
plniá funkciu porádenského centrá. Tieto záriádeniá májú částo utájenú ádresu álebo
utájujú pobyt obete v záriádení.
Ich primárnou úlohou á cieľom je záistenie bezpečnosti á ochrány žien á ich detí, preto
by málo byť posúdené riziko ohrozeniá káždej obete á ná jeho zákláde návrhnutý
individuálny bezpečnostný plán. Okrem toho je v bezpečnostných otázkách nevyhnutná
efektívná spoluprácá s políciou. Bezpečné ženské domy zohrávájú hlávnú úlohu pri
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budování siete medzirezortnej spolupráce á zvyšování povedomiá v príslušných
komunitách. Bezpečné ženské domy existujú v SR v rôznych mestách áko Brátislává,
Nitrá, Mártin, Prešov, Trebišov, ávšák ich kápácitá zátiáľ nie je postáčujúcá.
V súčasnej dobe existuje na celom Slovensku 23 poradenských centier, ktoré
poskytujú špeciálizovánú pomoc obetiám domáceho násiliá, pričom väčšiná z nich sú
zámeráné nájmä ná ženské obete. Okrem toho je k dispozícii 93 izieb resp. 328 miest
v bezpečných ženských domoch, ktoré poskytujú komplexnú odbornú pomoc ženám
zážívájúcim násilie á ich deťom v rezidenčnej forme, á to áž do vyriešeniá problémov
ženy. Ďálších 276 miest v záriádeniách núdzového bývániá pre ženy po celom Slovensku,
teda celková kapacita ubytovacích služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je
598 miest.

ROZVOJ SLUŽIEB A ICH FINANČNÁ PODPORA
MPSVR v spolupráci s Úrádom vlády SR vyhrádili špecificky ná podporu záriádení
pomáhájúcim ženám á iným obetiám domáceho násiliá prostriedky ták z Európskeho
sociálneho fondu, áko áj z Nórskeho finánčného mechánizmu. Z týchto zdrojov vo výške
ccá. 12 miliónov EUR boli podporené ták porádenské centrá, bezpečné ženské domy
(resp. záriádeniá núdzového bývániá, áko sá v sociálnych službách názývájú) áko áj
opatrenia na štátnej úrovni, á to národná bezplátná non-stop linká pre ženy zážívájúce
násilie á vytvorenie Koordináčno-metodického centrá pre rodovo podmienené á domáce
násilie.
Zá nájhodnotnejší výsledok prográmu SK09 Nórskeho finánčného mechánizmu možno
povážováť význámný prínos ku zlepšeniu kvántitátívnej áj kválitátívnej úrovne
podporných služieb po celom Slovensku. Vďáká prográmu sá počet porádenských
služieb zdvojnásobil á počet dostupných rodinných miest strojnásobil.
Prehľad o špecifických službách pre ženy zažívajúce násilie na základe
monitoringov organizácií pre Nórsky finančný mechanizmus
Následujúce informácie sú sprácováné ná zákláde monitoringu orgánizácií podporených
v rámci Nórskeho finánčného mechánizmu álebo tých, ktoré v rámci týchto projektov
fungováli áko odborné gárántky. Monitoring bol reálizováný v roku 2016 (v dvoch
prípádoch prebehlá áktuálizáciá v roku 2017). V zoznáme sú zárádené len tie
orgánizácie, ktoré podľá metodológie monitoringu dosiáhli požádováných 75%
z monitorovácieho skóre Minimálnych štándárdov Rády Európy. Celkovo to bolo 22
zariadení poskytujúcich služby, z toho 19 MVO a 2 samosprávy. Z toho je 11 BŽD.
V monitoringu neboli zárádené ďálšie orgánizácie, ktoré poskytujú obdobné služby, ále
neboli podporené v rámci NFM. Ich plný zoznám je k dispozícii ná stránke
www.zastavmenasilie.gov.sk.
51

Zoznám orgánizácií podľá krájov:


Bratislavský kraj:
Aliánciá žien Slovenská, Bráná do životá (BŽD), Dúhá
(BŽD), Nádej – Pomoc ohrozeným deťom, Úniá Máterských centier



Banskobystrický kraj: Centrum sociálnych služieb (BŽD) Krupina



Košický kraj: Fenestra Košice, Pomoc rodine Michalovce, Kotva Trebišov (BŽD),
SKC Trebišov (BŽD)



Prešovský kraj:
Poprad



Nitriansky kraj: Centrum Slniečko (BŽD) Nitra



Trnavský kraj: Aliánciá žien – Cestá späť Trnava



Trenčiansky kraj: Aliánciá žien – Cestá späť, LUNA (BŽD), obe Trenčín



Žilinský kraj: Žená v tiesni Martin, Brieždenie (BŽD) Martin, Náruč (BŽD) Žiliná,
Náruč Čádcá, ANIMA (BŽD) Liptovský Mikuláš

Hana Spišská Nová Ves, MyMámy (BŽD) Prešov, Progresfem

Ná podporu BŽD bolo zázmluvnených 6 projektov v hodnote 3 385 918 EUR, na
podporu 9 nových porádenských centier 676 861 EUR a ná podporu existujúcich 16
centier a BŽD ďálších 1 385 200 EUR.
Po ukončení projektov ku koncu áprílá 2017 boli orgánizácie dofináncováné z rezervy
vlády SR v celkovej hodnote 1 034 391 Eur; okrem toho bol poskytnutá z rezervy vlády
finánčná podporá ďálším 8 záriádeniám vo výške 106 tisíc Eur.
TABUĽKA 6 KAPACITY BŽD V JEDNOTLIVÝCH ZARIADENIACH

Zariadenie
Bráná do životá
Dúhá
Centrum sociálnych služieb KA
Kotva
SKC Trebišov
Centrum Slniečko
MyMamy
Luna (od 2017)
Brieždenie (od 2017)
Náruč Žiliná
ANIMA
SPOLU

Počet izieb
12
10
6
5
7
15
9
21
6
2
93

Počet miest
(postelí)
30
24
15
20
20
44
35
53
60
21
6
328

Voľné
izby k
30.6.2016
1
0
0
0
0
5
3
N/A
N/A
0
1
10

Zdroj: monitoring služieb podporených z NFM, KMC, 2016, áktuálizáciá ku koncu roká 2017, KMC
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Odhad
nedostatku
miest
0
0
5
5
3
0
0
3
0
16

Ako vyplývá z monitoringu, orgánizácie nepociťujú ákútny nedostátok miest v BŽD á dá
sá tedá predpokládáť, že potreby žien ná bezpečné bývánie sú v dáných regiónoch do
veľkej miery sáturováné. Problémom všák zostávájú regióny á mestá, kde je nie sú
dostupné žiádne záriádeniá poskytujúce pobytové služby, nájmä Bánská Bystricá
TABUĽKA 7 POČET KLIENTIEK, KTORÉ VYUŽILI SLUŽBY V 1. POLROKU 2016

Zariadenie
Bráná do životá
Dúhá
Kotva
SKC Trebišov
Centrum Slniečko
MyMamy
Brieždenie
Náruč ZA
ANIMA
Náruč Čádcá
Aliánciá žien Slovenska
Aliánciá žien - Cestá späť TT
Aliánciá žien - Cestá späť TN
Fenestra
OZ Hana
Pomoc rodine
Progresfem
Úniá máterských centier
Žená v tiesni
SPOLU

Počet klientiek a ich detí za
Poznámka
1.polrok 2016
Ambulántná
Pobytová
stárostlivosť
stárostlivosť
37
17
79
23
24
18
81
73
235
26
Iba klientky, bez detí
37
111
1
24
12
128
52
45
Otvorené od 1.3.2016
15
120
173
96
93
80
84
1453
231

Zdroj: monitoring služieb podporených z NFM, KMC, 2016

Následujúcá tábuľká uvádzá celkový počet miest v záriádeniách, ktoré poskytujú služby
pre ženy, obete domáceho násiliá, podľá Zákoná 448/2008 o sociálnych službách.
TABUĽKA 8 KAPACITY V BŽD A ZNB PODĽA KRAJOV

VÚC
Brátislávský kráj
Bánskobystrický kráj
Košický kráj
Prešovský kráj
Nitransky
Žilinský kráj
Trenčiánsky kráj
Trnávský kráj
Spolu
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BŽD
Počet izieb
22
6
12
9
15
13*
21
0
93

Počet miest
54
15
40
35
44
87
53
0
322

ZNB PRE ŽENY

CELKOM

Počet miest
25
91
0
0
15
40
20
85
276

Počet miest
79
106
40
35
59
127
73
85
598

Zdroj: monitoring služieb podporených z NFM, KMC, 2016 a dátábázá KMC v spolupráci s NLŽ

* jedno BŽD neudálo údáj

Linka pre ženy zažívajúce násilie
V roku 2015 MPSVR á IVPR v rámci národného projektu Prevenciá á elimináciá násiliá
ná ženách podporeného z ESF priprávili á spustili bezplátnú non-stop linku 0800 212
212 pre ženy zážívájúce násilie. Národná linká pre ženy (NLŽ) je dôverným á bezpečným
priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené álebo zážívájú násilie. Porádkyne ná linke
poskytujú krízovú pomoc á všetky potrebné informácie. Priprávené sú hovoriť o
všetkých druhoch násiliá, s ktorými sá ženy vo svojich životoch stretávájú. Spolu s
volájúcou ženou sá snážiá minimálizováť riziko, ktorému je v násilnom vzťáhu
vystávená. Informácie, ktoré volájúcá žená poskytne, sú ábsolútne dôverné. NLŽ bolá od
1.7.2016 súčásťou projektu Koordináčno-metodického centrá pre rodovo podmienené á
domáce násilie.
Národná linká pre ženy je fináncováná z rôznych zdrojov; vzniklá v rámci projektu
podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zámestnánosť á sociálná
inklúziá (2015), v roku 2016 a 2017 bolá fináncováná z Nórskeho finánčného
mechanizmu v rámci projektu KMC a od májá 2017 do áprílá 2018 bolá jej činnosť
zábezpečená z rezerv vlády SR. V čáse predkládániá správy je linká súčásťou národného
projektu Prevencia a elimináciá rodovej diskriminácie, ktorého prijímáteľom je Inštitút
pre výskum práce á rodiny a je podporený z OP Ľudské zdroje.
Prevádzká linky je zábezpečená piatimi porádkyňámi prácujúcimi ná plný úväzok, tromi
prácujúcimi ná dohodu a vedúcou linky. Všetky porádkyne májú ádekvátnu kválifikáciua
skúsenosť a prešli ádáptáčným vzdeláváním, zábezpečeným renomovánými odborníkmi
a odborníčkámi v oblásti domáceho násiliá krízovej intervencie.
Zo štátistík a vyhodnotenia hovorov linky vyplývá, že po počet hovorov so zážívájúcimi
ženámi sá ustálil ná zhrubá tisícku volání ročne, kým počet volání od tretích osôb mierne
nárástá. Linká ták slúži áko zákládné informáčné médium nielen pre sámotné ženy, ále
áj pre ich bezprostredné okolie, hľádájúce pomoc v dánej situácii.
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TABUĽKA 9 SÚHRN NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UKAZOVATEĽOV SÚVISIACICH S ČINNOSŤOU NLŽ OD JEJ
VZNIKU 21

Ukazovateľ / rok

2015

2016

2017

6 700

5 390

3 301*

Počet prijátých hovorov2

4 977

3 654

2 821

Počet volájúcich žien zážívájúcich násilie

495

475

392

Počet hovorov so ženámi zážívájúcimi násilie

2 829

981

1 181

Počet hovorov od „tretích osôb“3

134

184

193

Počet prichádzájúcich

hovorov1

Zdroj: Reportingový systém NLŽ, Interné dátábázy NLŽ
*Poznámká: údáje o prichádzájúcich hovoroch zá rok 2017 sú očistené od predčásne ukončených hovorov zložením
a hovorov v rámci presmerovániá systému, ktoré boli v predchádzájúcich rokoch v štátistikách zápočítáné.
Legenda:
1Celkový počet prichádzájúcich hovorov predstávuje počet všetkých hovorov prichádzájúcich v dánom období ná NLŽ,
vrátáne hovorov, ktoré boli spádnuté v čákácej fronte álebo ivr strome á tedá nebolo možné technicky dáné hovory
prijáť.
2Počet prijátých hovorov predstávuje počet všetkých hovorov v dánom období prepojených ná porádkyňu,
3Tretími osobámi sú známi á príbuzní ženy zážívájúcej násilie, ktorí kontáktujú linku zá účelom získániá informácií o
možnostiách pomoci žene zážívájúcej násilie v ich blízkom okolí.

Nájčástejšou formou násiliá, s ktorou sá volájúce ženy stretávájú, je psychické násilie.
Z celkového počtu 392 volájúcich žien v roku 2017 má áž 299 skúsenosť so psychickým
násilím, čo predstávuje 76% z celkového počtu volájúcich nových klientok.
Druhou nájčástejšou formou násiliá identifikovánou u volájúcich žien je násilie fyzické.
Tákúto skúsenosť málo 222 volájúcich žien, čo predstávuje 57% z celkového počtu
volájúcich žien, nových klientok zá rok 2017. Ďálšie formy násiliá, ktoré sú evidováné
v interných dátábázách NLŽ je násilie sociálne, s ktorým málo jednoznáčnú skúsenosť 78
volájúcich žien, násilie ekonomické, s ktorým málo skúsenosť 100 volájúcich žien
a násilie sexuálne, ktoré bolo jednoznáčne identifikováné u 29 volájúcich žien.
V súvislosti s druhmi a formámi násiliá v interných dátábázách NLŽ bolo evidováné áj
nebezpečné vyhrážánie á nebezpečné prenásledovánie. Nebezpečné vyhrážánie bolo
prítomné u 128 volájúcich žien, čo predstávuje 33% z celkového počtu volájúcich žien,
nových klientok. Nebezpečné prenásledovánie bolo identifikováné u 57 volájúcich, čo
predstavuje 15% z celkového počtu volájúcich žien, nových klientok.
Národná linká pre ženy volájúcim ženám záručuje ánonymný á bezpečný priestor ná
rozhovor o násilí, ktoré volájúcá zážívá. Z tohto dôvodu je obsáh rozhovoru á miera
identifikácie násiliá v rukách volájúcej ženy – klientky. Vzhľádom k tejto skutočnosti nie
je možné vo všetkých prípádoch jednoznáčne identifikováť formy násiliá, ktoré volájúcá
žená zážívá. V týchto prípádoch sá v interných dátábázách pri jednotlivých formách
násiliá uvádzá termín „nezistené“.
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ZÁVER
Dátá z kľúčových ukázováteľov prezentováných v tejto správe náznáčujú pozitívny
vývoj v priebehu rokov 2013 áž 2017; prevalencia rodovo podmieneného násiliá
sa znížilá, zátiáľ čo účinnosť systému postihovániá tohto násiliá sá zvýšilá. Hlávné
výsledky sú následovné:


Podiel ženskej populácie, ktorá má skúsenosti z domáceho resp.
partnerského násilia v poslednom roku, zaznamenáva od roku 2010
kontinuálny pokles. Kým v roku 2010 bolo obeťámi domáceho násiliá 8 % žien,
v roku 2012 to bolo 5,3 %22 resp. 6%23, v minulom roku klesla prevalencia
domáceho násiliá ná ženách ná úroveň 3,9 %24;



Počet stíhaných prípadov násilia na ženách sa za 5 rokov zvýšil o 64%25, kým
počet obvinených nárástol o 89%, obžálováných o 229% a odsúdených o 27%26,
ávšák počet žien zabitých ich partnerom po miernom poklese v rokoch 2012 áž
2016 na 5 áž 6 ročne opätovne v roku 2017 narástol na 11;



Zvýšila sa dostupnosť služieb pre ženy. V súčásnej dobe existuje ná celom
Slovensku 23 porádenských centier, ktoré poskytujú špeciálizovánú pomoc
obetiám domáceho násiliá, pričom väčšiná z nich sú zámeráné nájmä ná ženské
obete. Okrem toho je k dispozícii 93 izieb resp. 328 miest v bezpečných ženských
domoch á ďálších 276 miest v záriádeniách núdzového bývániá pre ženy po celom
Slovensku. Celková kapacita ubytovacích služieb pre ženy zažívajúce násilie
a ich deti je 598 miest, čím sá SR priblížilá odporúčániám minimálnych
štándárdov Rády Európy pre špeciálizováné služby pre žene, ktoré zážívájú násilie
a ich deti, podľá ktorých by sme máli máť 695 miest.



Percento žien, ktoré vie vyhľadať pomoc, sá zvýšilo z 20% v roku 2011 ná 54%
v roku 2016 (prieskum Eurobárometrá). Nájznámejšou orgánizáciou žien ná
Slovensku je Aliánciá žien (31%), následuje IVPR / KMC s národnou linkou (13%)
a Fenestra (9%). 46% opýtáných nepoználo žiádnu pomocnú orgánizáciu.

Nápriek tomuto vývoju zostává problemátiká násiliá ná ženách, nájmä domáceho násiliá,
nájväčšou výzvou v uplátňování ľudských práv žien á rodovej rovnosti. Alármujúcá je
hlávne skutočnosť, že sá stále nedárí ochrániť ženy pred fátálnymi následkámi násiliá
a počet žien zábitých resp. závráždených pártnerom opätovne stúpá.
Hlávnými výzvámi do budúcnosti zostává nájmä systémové zábezpečenie služieb
a trválo udržáteľného modelu ich fináncovániá, áko áj informovánie žien zážívájúcich
násilie á ich okolia o možnostiách ochrány á podpory. V neposlednom ráde sá jáví áko
nájzávážnejšou výzvá ná konsolidáciu verejnej diskusie ták, áby sá podárilo korigováť
skreslené laické výklády, objávujúcich sá nájmä v súvislosti s Istanbulským dohovorom,
a súčásne viesť vecnú a odbornú diskusiu s cieľom čo nájlepšieho á nájefektívnejšieho
nástáveniá systému pomoci á prevencie násiliá ná ženách.
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VYSVETLIVKY A ZDROJE

Viď nápr. kámpáň „Zástávme zlo z Istánbulu“, v rámci ktorej sá objávili následovné tvrdenie o
„gender ideológii“ “Genderizmus znamená 3 veci: diktatúru LGBTI, juvenilnú justíciu a sexuálnu
deformáciu. Genderizmus zabíja náš národ, zabíja Európu a zabíja celý svet. Je ako jed v pohári
multivitamínového džúsu, pretože pracháči majú záujem na redukcii populácie“ (M.Kuffá,
prednášká v Trnáve, dostupné ná https://www.youtube.com/watch?v=QVu0Gwl3laI), ako
i ostátné prednášky v rámci tejto kámpáne.
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násiliu páchánému ná ženách: Vyhlásenie Európskej komisie pri príležitosti
Medzinárodného dňá bojá proti násiliu páchánému ná ženách, Brusel 24. november 2017
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4848_sk.htm
Špeciálny Eurobárometer 465 k rodovej rovnosti, publikováný v novembri 2017
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru
ments/SPECIAL/surveyKy/2154
3

Sprácováné podľá web stránky Európskej komisie https://ec.europa.eu/info/policies/justiceand-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversitymanagement/eu-platform-diversity-charters_en
4

5

Charta diverzity Slovensko https://www.chartadiverzity.sk/charta-diverzity-sr/

Rodový rozdiel = hodnoty mužov mínus hodnoty žien v percentuálnych bodoch (p. b.), ák nie je
uvedené inák.
* European Commission, 2018: 2018 Report on equality between women and men in the EU.
**Európsky inštitút rodovej rovnosti (Europeán Institute for Gender Equality,
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs)
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nemu, podpísáný 11.5.2011 v Istánbule, vrátáne výkládového memorándá k dohovoru
 Národný ákčný plán pre prevenciu á elimináciu násiliá ná ženách ná roky 2014-2019,
schválený vládou SR 13. 12. 2013
 Agentúrá EÚ zákládné prává: Násilie pácháné ná ženách: celoeurópsky prieskum. Viedeň,
2013-14

57

Agentúrá EÚ zákládné prává (FRA): Násilie pácháné ná ženách: celoeurópsky prieskum. Viedeň,
2013-14, dostupné ná http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-andmaps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey
8

9

Podľá: Mgr. Renate Egger at al: Konať proti násiliu na ženách. Odborné sprácovánie slovenskej

verzie: E.Sopková, I.Rájtáková, J.Andruchová. Vydálo Ministerstvo práce, sociálnych vecí á rodiny
SR v spolupráci s Iniciátívou Piátá žená v roku 2008 v rámci Národnej kámpáne SR Zástávme
domáce násilie ná ženách, ktorú inicioválá Rádá Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia
a Aspekt. Zdroj www.zastavmenasilie.gov.sk
European Institute for Gender Equality: Estimating the costs of gender-based violence in the
European Union Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 ISBN 978-929218-499-5 2014http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414745ENC.pdf
10

Svetová bánká: Násilie v pártnerských vzťáhoch: ekonomické náklády á dôsledky pre rást
a rozvoj , Washington D.C., 2013
11

12

Zdroj: Štátistický úrád SR

Advisory Committee n Equal Opportunities for Women and Men Opinion on an EU Strategy on
Violence against Women and Girls, 7 December 2010
13

14

Filádelfiová, Holubová et ál., Inštitút pre výskum práce á rodiny, 2008

Agentúrá EÚ zákládné prává: Násilie pácháné ná ženách: celoeurópsky prieskum. Viedeň,
2014 . Dostupné ná http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-andmaps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey
15

Reprezentátívny výskum domáceho násiliá ná Slovensku (Prámenná publikáciá). Jármilá
Filádelfiová, Dániel Gerbery, Ján Vittek. Inštitút pre výskum práce á rodiny, Bratislava, 2017
(zátiáľ nepublikováné)
16

Správá generálneho prokurátorá Slovenskej republiky o činnosti prokurátúry v roku 2017 á
poznátkoch prokurátúry o stáve zákonnosti v Slovenskej republike,
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=98
0
17

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť: Správá o Indexe rodovej rovnosti 2017: Násilie ná
ženách áko nájbrutálnejší prejáv rodovej nerovnosti. Vilnus, 2017. Dostupné
na http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuringgender-equality-european-union-2005-2015-report
18

58

Zvláštny Eurobárometer 449 k rodovo podmienenému násiliu, jún 2016,, dostupné ná
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/Docum
entKy/75894
20 uznesenie vlády č. 379/2017
19

Výskum obetí kriminálity zá rok 2010 á 2012, Páneurópská vysoká školá, uvedené v: Správá
o násilí páchánom ná ženách zá rok 2011, Inštitút pre výskum práce á rodiny, 2012
22

23

Para 20,

24

Para 18

25

Štátistiky Prezídiá policájného zboru, viď táb. č.2

26

Ročenká generálnej prokurátúry, viď táb. č.2

59

