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Anotácia –  Zostaveniu súboru indikátorov  predchádzala analýza existujúcich národných 

a medzinárodných ukazovateľovz predmetnej oblasti s cieľom  komparativity a systematiky národných 

indikátorov. Sústava indikátorov  s dôrazom na indikátory výsledkov a procesné indikátory z oblasti 

polície, prokuratúry a justície, sociálnej oblasti a zdravotníctva stavia aj na analýze 

existujúcich systémov výkazníctva jednotlivých rezortov. Sústavu indikátorov dopĺňame ich interpretáciou, 

vyuţitím a návrhom odporúčaní pre ich empirické overenie.  

Kľúčové slová: násilie páchané na ţenách, indikátory, prevalencia násilia, evidencia prípadov  

Annotation – The completion of the indicators set was preceded by analysis of existing national and 

international indicators in the field of VAW in purpose of gain the comparability and the systematic of 

national indicators. The indicators set stressed to result and  to process indicators from the field of 

police, prosecution and justice, health and social system is based also on current statistical reporting 

systems of the particular resorts. The indicators set is amended by recommendations of their 

interpretation, usage and empirical approval.  

 

 

 

© Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2009  



3 

 

OBSAH 
 

Obsah.................................................................................................................................................................. 3 
Úvod ................................................................................................................................................................... 4 
Pouţité skratky ................................................................................................................................................... 4 

1. Všeobecne o indikátoroch ................................................................................................................................. 5 
1.1. Čo je to indikátor? ....................................................................................................................................... 5 
1.2. Účely indikátorov ........................................................................................................................................ 5 
1.3. Druhy indikátorov ....................................................................................................................................... 6 

2. Volanie po štandardizovaných indikátoroch .................................................................................................. 9 
2.1. Úroveň Organizácie Spojených národov ..................................................................................................... 9 
2.2. Úroveň Európskej únie .............................................................................................................................. 11 
2.3. Úroveň Slovenskej republiky .................................................................................................................... 11 

3. Ukazovatele násilia páchaného na ţenách vo svete ...................................................................................... 13 
3.1.  Identifikované oblasti ............................................................................................................................... 13 
3.2.  Návrhy  indikátorov.................................................................................................................................. 18 
3.3.  Prijaté  medzinárodné  indikátory ............................................................................................................. 24 
3.4.  Komparativita  a medzinárodný rámec indikátorov ................................................................................. 28 

4. Návrh indikátorov pre Slovensko .................................................................................................................. 31 
4.1. Rámec a štruktúra  indikátorov NPŢ ......................................................................................................... 31 

4.1.1. Indikátory výsledkov ......................................................................................................................... 32 
4.1.2. Indikátory procesov ........................................................................................................................... 35 

a) IP v pôsobnosti  polície ....................................................................................................................... 35 
b) IP v pôsobnosti  prokuratúry .............................................................................................................. 39 
c) IP v pôsobnosti súdnictva ................................................................................................................... 42 
d) IP v pôsobnosti  zdravotníctva ............................................................................................................ 44 
e) IP v pôsobnosti  sociálneho systému .................................................................................................. 46 
f) IP v pôsobnosti  mimovládneho systému ............................................................................................ 52 
g) IP v pôsobnosti školstva ..................................................................................................................... 53 
h) IP prevencie NPŢ ............................................................................................................................... 54 

4.1.3. Indikátory štruktúry ........................................................................................................................... 54 
4.1.4. Indikátory kontextu ............................................................................................................................ 56 

4.2. Vyuţitie  a interpretácia indikátorov NPŢ ................................................................................................. 58 

5. Záver a odporúčania ....................................................................................................................................... 60 
 

Pouţitá literatúra a informačné zdroje .............................................................................................................. 61 
Príloha č. 1  Definície NPŢ .............................................................................................................................. 64 
Príloha č. 2  Skutkové podstaty NPŢ ................................................................................................................ 67 
Príloha č. 3 UNECE indicators, MDG related indicators ................................................................................. 77 
Príloha č. 4. Sústava  národných indikátorov násilia páchaného na ţenách ..................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ÚVOD 

Výskumná úloha  - zostavenie výberu národných indikátorov násilia páchaného na ţenách vyplýva 

z Národného akčného plánu pre  elimináciu a prevenciu násilia  páchaného na ţenách  na roky 2009 – 

2012.  V predchádzajúcom období sa nedostatočne pokročilo v oblasti získavania špecifických 

štatistických údajov za jednotlivé rezorty, ktoré by sa  centrálne spracovávali a poskytovali ucelený 

obraz o stave riešenia, pomoci a prevencie násilia páchaného na ţenách (NPŢ). 

Preto bolo potrebné zadať úlohy, prostredníctvom ktorých  sa bude realizovať výber národných 

ukazovateľov násilia páchaného na ţenách a spracovanie výsledkov štatistického a evidenčného 

zisťovania. Výber národných indikátorov má teda ambíciu do hĺbky zmapovať existujúce a chýbajúce 

údaje z oblasti násilia páchaného  na ţenách. Neúplnosť  dostupných údajov však nebude dôvodom na 

vyradenie zvoleného indikátora, ale podnetom pre iniciovanie chýbajúcich údajov od zodpovedných 

inštitúcií. Úloha tak nadväzuje alebo je súčasťou ďalších úloh z oblasti zberu štatistických 

a evidenčných údajov z iných rezortov.  

Výber národných indikátorov  NPŢ je základom pre vypracovanie ročných správ o stave štatistického 

a evidenčného  zisťovania  vţdy ku koncu  prvého  polroka v danom  kalendárnom roku ( od roku 

2010),  ktoré sú tieţ súčasťou úloh Národného akčného plánu NPŢ na roky 2009 – 2012.   

Cieľom sústavy indikátorov NPŢ je  poskytnúť hodnotiaci nástroj, ktorý umoţňuje nielen podať 

ucelený pohľad na stav násilia páchaného na ţenách na Slovensku, ale význame napomôcť zhodnotiť 

doterajšie úsilie či zaostávanie  v riešení danej problematiky. Vyuţitie indikátorov a ich ročných 

hodnôt tak môţe byť  prínosom nielen pre odpočet problematiky pre medzinárodné komisie 

a zadosťučiniť tak medzinárodným dohovorom, ale hlavne nástrojom efektívnejšieho nasmerovania 

úsilia v riešení násilia páchaného na ţenách na Slovensku.  

 

POUŢITÉ SKRATKY  

 

BŢD = bezpečné ţenské domy 

CEDAW = Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie  ţien 

CVPP =  centrá výchovno-psychologického poradenstva 

MDG =  Miléniové rozvojové ciele 

MGM = mutilácia, mrzačenie/odstránenie ţenských pohlavných orgánov 

NAP =  národný akčný plán (v oblasti násilia páchaného na ţenách, ak nie je uvedené inak) 

NPŢ =   násilie páchané na ţenách 

RPPS = referáty poradensko-psychologických sluţieb 

TČ = trestný čin 

TS = trestné stíhanie 

TZ = trestný zákon 

UNECE = Európska ekonomická komisia Spojených národov 

ZDB = zariadenie dočasného bývania 
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1. VŠEOBECNE O INDIKÁTOROCH  

1.1. ČO JE TO INDIKÁTOR?  

 

Indikátory sumarizujú súhrnné údaje do formy, ktorá je zmysluplná  pre tvorcov politík.  Účelom 

ukazovateľov je  poskytnutie jednoduchého, ale  komplexného obrazu, ktorý síce abstrahuje, ale  

zrozumiteľným spôsobom popisuje najdôleţitejšie znaky  pre  podporu rozhodovania (Walby. S., 

2008, s. 180).   

Ide väčšinou o zloţený index,  ktorý popisuje úroveň javu  jedným číslom takým spôsobom, aby 

indikoval zmenu v čase. (Beck, T. 1999).  Indikátor sa odlišuje o štatistiky svojím prepojením na 

normu, alebo  sledované kritérium. V prípade násilia  páchaného na ţenách  predstavuje toto kritérium 

zjednodušene elimináciu násilia. Úlohou indikátora je poskytnúť nástroj na riadenie politiky, umoţniť 

meranie a monitorovanie progresu a stimulovať pravidelný a systematický zber dát.  Indikátory nie sú 

náhradou za hĺbkový výskum najmä v situácii, keď  sú potrebné aj extrapolácie z viacerých 

detailnejších  štúdií. Ďalšími nevýhodami indikátorov je, ţe svojou abstrakciou a dostupnosťou sú 

menej vyuţiteľné vo vzťahu ku procesom a kauzalite  (teda ako k násiliu dochádza, ako sa vyvíja 

a udrţiava násilný vzťah, alebo čo je jeho príčinou). Preto rodová analýza a sociálny výskum by mali 

byť  komplementárnou súčasťou indikátorov a poskytovať tak  explanačné rámce pre násilie páchané 

na ţenách  (HRC, 2008). 

Výber vhodného indikátora sa vzťahuje, teda indikátor by mal: 

 sumarizovať súhrnné  údaje 

 byť jednoznačný a  jednoduchý na interpretáciu 

 umoţňovať  hodnotenie či došlo k zlepšeniu alebo ku zhoršeniu  situácie vrátane  stanovenia, 

či došlo ku  nejakým zmenám v  sledovanom období 

 byť zmysluplný a relevantný pre tvorcov politík, poskytovateľov sluţieb a širokú verejnosť 

 ukazovateľ musí byť  moţné podloţiť spoľahlivými a robustnými kvantitatívnymi dátami 

 byť dostupný v pravidelných intervaloch a komparatívny v čase 

 byť komparatívny medzi krajinami a demografickými skupinami 

 indikátorov nesmie byť priveľa, aby neplietli a nesmie ich byť málo, aby nezvádzali 

Ďalšími poţiadavkami na indikátory sú a) transparentnosť – vstupy a výstupy majú byť jasné 

s uvedeným postupom konštrukcie, výpočtu a zdrojom získania údajov; b) analytickosť – údaje by 

mali poskytnúť dostatok  informácií na prienik do podstaty skúmaného javu; c) minimalizácia 

nákladov na ich zisťovanie. Sledujúc tieto parametre, by sa definícia indikátora mala spresňovať 

a klasifikovať (podľa Rural Housholds´ Livelihood and Well-Being, UN, 2007).  

 

1.2. ÚČELY INDIKÁTOROV 

Pre výber, konštrukciu a druh indikátora je dôleţité úprimne zodpovedať viaceré otázky. Načo daný 

indikátor bude slúţiť, aký je jeho účel, ktoré parametre v sledovanej problematike vlastne indikuje, 

prečo tento indikátor a nie iný? Vo všeobecnosti v oblasti NPŢ  môţu mať indikátory nasledovné 

účely: 

a) Nastolenie agendy NPŢ , upriamenie pozornosti na  problém NPŢ, zvyšovanie povedomia 

o rozsahu a závaţnosti NPŢ s následnými poţiadavkami na riešenie problému s adekvátnymi 

ľudskými kapacitami a rozpočtom. 

b) Slúţia na definovanie spoločných cieľov (určitej cieľovej hodnoty indikátora) dosahovaných 

rôznymi politickými nástrojmi. 



6 

 

c) Pomáhajú  nastaviť smer politického pôsobenia a jeho zmysel v špecifickom časovom rámci 

evalváciou cieľov (cieľových hodnôt indikátorov) prijatého programu, stratégie, akčného  plánu, t. 

z.  odpočet, priebeţné hodnotenie plánov, stratégií. 

d) Zhodnotenie dôsledkov  implementácie politických opatrení, napr. či došlo alebo nedošlo 

k zlepšeniu (pri definovaní, čo je a čo nie je zlepšenie). 

e) Vytvárajú spojenie medzi viacerými verejno-politickými agendami na zamedzenie nezamýšľaných 

dôsledkov rôznorodých opatrení (napr. NAP ochrana detí pred zneuţívaním v rodinách nemusí 

byť v súlade a v súčinnosti s NAP proti eliminácii a prevencii NPŢ). 

f) Kontrolujú, monitorujú činnosť kompetentných inštitúcií a konkrétnych ľudí zodpovedných za 

danú problematiku (napr. cez redukciu prevalencie NPŢ, zriaďovanie dostatočného mnoţstva 

špecializovaných a bezpečných ţenských domov a pod.). 

g) Správna voľba a pravidelné sledovanie indikátorov o NPŢ a širšieho spoločenského kontextu 

môţe slúţiť na predikciu vypuknutia alebo eskalácie NPŢ  celkovo sa zhoršujúcou sociálno-

ekonomickej situácie (indikátory rizika). 

h) V neposlednom rade, keďţe ich konštrukcia si vyţaduje zbieranie viacerých druhov dát, 

premenných  a údajov o danej problematike, slúţia aj na rozširovanie poznatkovej databázy 

o násilí páchanom na ţenách ( podľa Walby, S., 2006, 2007, 2008, Sudderth, L., 2009). 

Vzhľadom na obvyklú komplikovanosť a mnohorozmernosť skúmaných sociálnych javov, násilie 

páchané na ţenách nevynímajúc,  obyčajne sa stanovuje celý rad  - sústava indikátor, ktorá skúmaný 

jav pokrýva. Mnohí bádatelia upozorňujú, ţe nie je moţné zostrojiť vyčerpávajúci súbor všetkých 

ţiaducich  a relevantných indikátorov pre danú problematiku. Zákonne s prehlbovaním poznania 

dochádza k entropií a opätovnému úsiliu o spresnenie merania. Napokon z rôznych ekonomických 

príčin, ako aj z dôvodu rozpracovanosti danej problematiky, dochádza k selekcii ukazovateľov 

v ideálnom prípade na základe širokého spoločenského konsenzu. 

Pre naplnenie predchádzajúcich kritérií a nárokov na indikátory je nutné systematizovať aj celý súbor 

zvolených indikátorov a ich parametre: 

a) číslo indikátora  - ako identifikátor v rozličných schémach; b) názov indikátora – ako stručné 

zameranie a účel indikátora; c) cieľ – verbálny opis  zamerania a sledovania výseku sociálnej 

problematiky (primárne, sekundárne ciele a pod.); d) definícia – aké premenné boli pouţité; e) vzorec- 

matematické vyjadrenie a označenie  pouţitých veličín; f) zdroj – pôvod údajov a premenných 

pouţitých vo vzorci (názov databázy, štatistického zisťovania, internetové prepojenia); g) zodpovedná 

inštitúcia za zber údajov; h) premenné – pouţité pre výpočet indikátora ak ide o zloţený index; i) 

algoritmus výpočtu – pre pouţitie v rôznych softvérov; j) časový harmonogram – odhad obdobia 

spracovania príslušných zdrojových databáz; k) navrhovaná disagregácia (triedenie) – odporúčané 

ďalšie triedenie  indikátora podľa dostupných premenných (napr. vek, región, sociálno-ekonomický 

status a pod.); l) návrh špecifických indikátorov – definovanie kategórií triediaceho znaku  na následne 

definovanie samostatného indikátora (napr. pre región, etnická skupina a pod.) (podľa  MPSVR SR, 

2008. S. 3- 4). 

 

1.3. DRUHY INDIKÁTOROV  

Delenie indikátorov sa vzťahuje na rôzne kritériá sledujúce rôzne účely, ciele verejnej politiky, 

politického rozhodovania ale aj logiku – princípy tej ktorej vecnej problematiky či bádania.  V oblasti 

násilia páchaného na ţenách boli vytvorené dva základné druhy indikátorov vzťahujúcich sa na: 

A. Indikátory výsledku
1
 - vzťahujú sa na rozsah sledovaného javu v celej populácii,  jeho zmeny 

v čase a porovnania  medzi krajinami a sociálnymi skupinami; povaţujú sa za prioritné a základné, 

                                                      
1
 Na tomto mieste by chceli upozorniť na terminologické spresnenie: outputs = výstupy v zmysle zavedenia  

nejakého opatrenia, napr.  koľko azylových domov pre ţeny bude postavených aplikovaním programu na 

podporu sluţieb ţenách zastihnutých násilím, počet násilníkov predbeţne vykázaných z domu po zavedení  
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pretoţe umoţňujú meranie efektivity a ďalšie nastavenie politických opatrení; v prípade ich 

absencie môţe dochádzať ku klamlivému uspokojeniu, kedy zavedenie akýchkoľvek aj 

neefektívnych opatrení sa povaţuje za vyriešenie daného problému a redukciu neţiaduceho javu; 

ich slabinou môţe byť úmyselné skresľovanie zo strany autorít s cieľom zakryť skutočný stav pred 

kontrolnou autoritou alebo  medzinárodnou komunitou; z týchto príčin sa často niekedy  obhajuje 

vyţadovanie iba indikátorov politického pôsobenia. 

a) Indikátory politického pôsobenia (state  responses, policy action)
2
 -  častejšie v politickej sfére, 

kde sú kvantitatívne miery rozsahu daného javu málo rozvinuté, nespoľahlivé alebo neexistujúce 

(Walby, S., 2006, Walby, S., 2008); čerpajú väčšinou z administratívnych dát, ktoré však nemusia 

byť vţdy  súčasťou pravidelného monitoringu alebo štatistického výkazníctva; vzťahujú sa na 

viaceré  oblasti intervencie a môţu naráţať na nedostatok vzájomnej koordinácie medzi sektormi 

a nerovnú dôleţitosťou riešenia daného problému; prekáţkou môţe byť aj rôznorodá terminológia, 

vymedzenie sledovaného javu a administratívne údaje zbierané  sledovaním  odlišnej logiky 

a účelov. Hovorí sa im aj administratívne ukazovatele.  

V kontexte ľudských práv sa uvaţuje o globálnych indikátoroch ľudských práv v súčinnosti 

s Miléniovými cieľmi a globálnymi rozvojovými indikátormi. Navrhnutá je nasledovná štruktúra – 

druhy indikátorov aplikovateľné pre viaceré oblasti ľudských práv: 

 Štrukturálne/ inštitucionálne indikátorov = reflektujú ratifikáciu/ prijatie základných  

právnych  dokumentov a existenciu základných  inštitucionálnych  mechanizmov  pre 

realizáciu ľudských práv. Pre oblasť NPŢ sú to ukazovatele z oblasti legislatívy (ako je 

problematika násilia ošetrená v legislatívne,  podpísanie/ratifikácia medzinárodných 

dohovorov, počet MVO aktívnych v tejto oblasti) 

 Procesné indikátory = vzťahujú sa na  politické  nástroje, programy a špecifické intervencie; 

opatrenia/ustanovenia štátov  a jednotlivcov na ochranu a  naplnenie  práv  ( v oblasti NPŢ ide  

o evidované - nahlásené prípady NPŢ, tréning na podporu pomoci obetiam, výdavky na 

pomoc) 

 Indikátory výsledku (dopadu) = môţu byť priame alebo aj zástupné (proxy) indikátory, 

ktoré dokumentujú realizovanie práv; tieto často najmenej podliehajú zmenám / posunom  

v dôsledku interdependencie ľudských práv ( v oblasti NPŢ ide o mieru femicídy a suicídy,  

prevalenciu  NPŢ počas ţivota a ostatné ukazovatele reálneho výskytu NPŢ). 

Vzhľadom na  čas potrebný na prejavenie sa rôznych druhov intervencií a opatrení na výsledku, 

uvaţuje sa o strednodobých  a dlhodobých indikátoroch. To znamená, ţe v strednodobom  

horizonte môţe ísť o čiastkový – podrobnejší zoznam indikátorov, ktoré sa v dlhodobom horizonte 

spoja do robustnejších, celkovejších hlavných  indikátorov indikujúcich progres, regres, alebo 

stagnáciu. Časové obdobie zisťovania indikátorov môţe byť pritom nastavené  podľa 

programovacieho  obdobia, alebo arbitrárne určené  s odstupom času po  ukončení implementácie 

opatrení a pod.  V tejto súvislosti je potom treba upozorniť na reálnu výpovednú hodnotu  

pravidelných ročných  zisťovaní a výpočtov indikátorov v tých oblastiach, kde  ku zmenám dochádza 

len veľmi pomaly.  Respektíve či nízka zmena hodnoty indikátora v čase nie je spôsobená  ani tak 

stagnáciou vo vývoji (pôsobení politických opatrení), ako skôr  vysokou mierou abstrakcie a 

komplexnosti pri konštrukcii indikátora.  

Vyuţíva sa aj delenie indikátorov na kvantitatívne a kvalitatívne, pričom ich pouţívanie nie je 

jednoznačné.  Kvalitatívnemu ukazovateľu sa hovorí aj popisný a často krát len slovne opisuje 

nekvantifikovateľnú alebo doposiaľ číselne nepresne vymedzenú problematiku či sledovaný jav. Illner 

a Foret  hovoria o verbálnom ukazovateli, ktorý charakterizuje  stav určitých globálnych vlastnosti 

                                                                                                                                                                      
legislatívnej novely a pod. a outcomes = výsledky, dopad po zavedení novej legislatívy, systému, opatrenia 

a jeho fungovania  

 
2
 V niektorých dokumentoch sa hovorí o indikátoroch štátnej zodpovednosti/odpovedí/reakcie (responces) na 

problém násilia na ţenách (viac pozri UN, 2007, Indicators  to measure violence against women) 
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sociálnych javov, pričom tieto majú určitú konštantnú povahu alebo opisuje cieľovú hodnotu 

skúmaného javu (v Ondrejkovič, a kol. 2009, s. 414). Pojem kvalitatívny ukazovateľ pouţíva aj na 

označenie ukazovateľov kvality, teda  ide o číslo, ktoré vypovedá o kvalite nejakého javu, napr. 

dosiahnutá dĺţka ţivota ako kvalitatívny ukazovateľ výkonnosti na trhu práce, alebo úroveň sluţieb 

pomoci obetiam NPŢ ako kvalitatívny ukazovateľ ochrany obetí násilia. Vo vládnych dokumentoch sa 

pojem kvalitatívny ukazovateľ pouţíva na označenie síce merateľného, ale nie komplexným 

sumárnym číslom vyjadreného stavu. Označuje napr. vypracovanie a schválenie stratégie, programu či 

zákona. 

V situácii, keď niektoré javy nie sú explicitne pozorovateľné (merateľné), alebo ich presné 

a pravidelné zisťovanie je finančne a realizačne veľmi náročné, sa pristupuje k tzv. zástupným  alebo 

náhradným ukazovateľom. Takýto náhradný ukazovateľ môţe komplikovaný jav symbolizovať, 

indikovať, alebo nejako inak s ním súvisieť, pričom tento vzťah nemusí byť vţdy presne  vymedzený. 

Ide napr. v prípade násilia páchaného na ţenách o proxy ukazovateľ merania postojov populácie 

k násiliu páchaného na ţenách, alebo miera samovraţednosti ,ako ukazovateľ spoločenskej anómie 

pod.  Indikátor tu teda plní úlohu symptómu, ktoré na sledovateľnej úrovni signalizujú čo sa deje 

s objektom na tých úrovniach, ktoré sa vymykajú priamemu pozorovaniu (podľa Illnera a Foreta, 

v Ondrejkovič P. a kol. 2009, s. 414). 

Indikátory slúţia aj na monitorovania konkrétneho programu, projektu či  opatrenia. V tejto súvislosti 

potom môţeme hovoriť o: 

a) kontextových ukazovateľoch – charakterizujú  stav všeobecnejších  sociálnych  javov, ktoré 

sledovanú problematiku dopĺňajú, majú na ňu vplyv, vyplývajú z nej alebo nejako inak s ňou 

súvisia (v prípade NPŢ môţe ísť o globálne ukazovatele rodovej  rovnosti v spoločnosti, napr. 

EU EQI - Európsky index rodovej rovnosti,  a pod..) 

b) ukazovateľoch výstupu  (poskytujú informácie o bezprostrednom účinku  zavedeného 

opatrenia, podporeného projektu; vyjadrujú počet osôb, organizácií, projektov a i.) 

c) ukazovatele výsledku (vyjadrujú okamţité pozitívne efekty podpory, ku ktorým došlo počas 

zavedeniach opatrenia, realizácie projektu identifikujú napr. počet úspešne vyškolených osôb, 

počet vytvorených partnerstiev) 

d) ukazovatele dopadu – ukazujú na dlhodobejší efekt podporených projektov (napr. počet 

vytvorených pracovných miest pre ţeny).  

Indikátory  majú potom svoju väzbu na konkrétne opatrenie (os) programu, svoj názov - vymedzenie, 

mernú jednotku, východiskový stav a cieľovú hodnotu pre konkrétne časové obdobie. Uvádza sa aj 

zdroj dát, údajov, ktoré  informácie či údaje pre výpočet indikátora  zbierajú, prípadne indikátor 

vypočítajú a uverejňujú (Operačný program ZaSI). 
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2. VOLANIE PO ŠTANDARDIZOVANÝCH INDIKÁTOROCH  

Vzhľadom na zvýšené povedomie o násilí páchanom na ţenách ako fenoméne vyskytujúceho sa 

takmer v kaţdej krajine, ale aj snahe po  zjednotení spoločného úsilia na jeho elimináciu, rôzne  

nadnárodné, medzinárodné a relevantné národné, vládne a mimovládne inštitúcie  volajú po zjednotení 

a ustanovení spoločných „svetových“ ukazovateľov násilia páchanom na ţenách.  

2.1. ÚROVEŇ ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV  

„Zostavený by mal byť súbor medzinárodných indikátorov násilia páchaného na ţenách na základe 

všeobecne dostupných a spoľahlivých dát zbieraných na národnej úrovni, vyuţívajúc komparatívne 

metódy na definovanie a meranie násilia“ (UN, 2006). 

Odvtedy boli vyvíjané ďalšie snahy o definovanie násilia na ţenách za účelom exaktného spoločného  

merania a formuláciu aspoň hlavných ukazovateľov. Doteraz najrozšírenejším  dostupným 

indikátorom je prevalencia fyzického násilia zo strany intímneho partnera za ostatných 12 mesiacov 

alebo počas ţivota,  zaloţeného na pomerne široko prijímanom konsenze o jeho meraní. Snahy však 

smerujú k spoločným viacerým indikátorom, kompozitným indexom (revízii a doplnení GEDI a GEM 

indexu) a spoločnej medzinárodnej komparatívnej databáze
3
. 

Medzi priority Organizácie Spojených národov patrí:  

 vytvoriť spoločné ukazovatele pre hodnotenie a kontrolu súladu s medzinárodnými dohodami 

podpísanými s jednotlivými krajinami 

 vytvoriť pracovné skupiny na vypracovanie a navrhnutie súboru medzinárodných indikátorov 

pre posudzovanie rozsahu, prevalencie a výskytu násilia páchaného na ţenách, monitorovanie 

pokroku v riešení násilia a pri posudzovaní vplyvov rôznych opatrení a intervencií. 

 súbor indikátorov by mal vychádzať z existujúcich návrhov ukazovateľov násilia voči ţenám, 

ako aj na prácu osobitného spravodajcu o násilí na ţenách, jeho príčinách a následkov (UN, 

2006) 

 

OSN vníma rozpracovanie indikátorov NPŢ ako súčasť, resp. rozšírenie indikátorov na dosahovanie 

Miléniových rozvojových cieľov, ktoré síce explicitne cieľ zniţovania  NPŢ neobsahujú, úzko s ním 

však súvisia s dosahovaním cieľ zlepšovania postavenia ţien a celkovej ţivotnej úrovne. Boj proti 

NPŢ je  integrálnou súčasťou tohto cieľa  a v tejto súvislosti preto vypracováva aj rozšírené  

indikátory na meranie pokroku v tejto oblasti.  Indikátory sa vzťahujú na všetky  formy NPŢ súvisiace 

so sexuálnym a reprodukčným zdravím a škodlivými tradičnými praktikami, domácim násilím, 

násilím na pracovisku a v oblasti obchodovania s ľuďmi,  NPŢ páchané  na komunitnej úrovni 

a zneuţívanie právomocí verejných činiteľov a NPŢ v post-konfliktných a krízových vojenských 

situáciách (pozri prílohu č. 2).  

Spomínané priority OSN z roku 2006 boli naplnené a v roku 2007 expertná skupina publikuje prvé  

a základné medzinárodné indikátory násilia páchaného na ţenách (UN, 2007), vychádzajúce rámcovo 

z definície rodovo podmieneného násilia na ţenách z roku 1993. Sedem základných indikátorov sa 

vzťahuje výlučne na indikátory výsledkov  a okrem presných definícií obsahujú aj kritéria validity 

a reliability, resp. hodnotenie získavania  údajov a potenciálne zdroje dát (UN, 2008, 4 – 8). Dôraz sa 

pritom kladie na násilie zo strany intímneho partnera vzhľadom na deficit kriminalizácie tohto druhu 

násilia v niektorých rozvojových krajinách. Expertná skupina vníma súbor základných indikátorov ako 

východisko pre rozpracovanie ďalších ukazovateľov a ako „follow up“ aktivitu navrhuje vytvorenie 

spoločnej metodiky, ktorá by zjednocovala  metodologické postupy vzťahujúce sa na výber 

                                                      
3
 V roku 2006 sa v dokumentoch Spojených národov spomína obdobie do 5 – 7 rokov, kedy by mala byť takáto 

databáza hotová (UN, 2006, s. 84). 
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základných a doplňujúcich otázok, zdroje dát, relevantnú štatistickú klasifikáciu, výstupy, znenie 

otázok a pod (UN, 2008, s. 9).  

Okrem volania po spoločných ukazovateľoch, štandardizovaných metódach a nástrojoch na získavanie 

a porovnávanie údajov,  sa však nalieha aj na ich medzinárodné zdieľanie a disemináciu (EG-TFV, 

2008). 

V základných dokumentoch Pekinskej akčnej platformy, ako aj Dohovoru o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie ţien a jeho Opčného protokolu CEDAW a ich  celkových hodnotiacich  

dokumentoch sú obsiahnuté aj snahy po vytvorení  monitorovacích indikátorov, ktoré sa  zameriavajú 

na najmä na prijatie (ratifikácie bez výnimiek) a mieru informovanosti verejností zúčastnených krajín 

o záväzných dokumentoch, ale aj  prijímanie  a aktualizovanie  národných strategických dokumentov 

v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ţenách.  Ide skôr o monitorovacie mechanizmy 

zamerané na kvalitatívne zhodnotenie progresu,  ale aj výziev (nedostatkov) v daných oblastiach 

(pozri národného správy CEDAW alebo pre Pekinskú akčnú platformu  - Being +15).  V niţšej miere 

sú tieto zamerané na kvantitatívne a štandardizované štatistické ukazovatele, ktoré by reflektovali 

reálne dosahovanie cieľa – redukciu násilia  páchaného na ţenách.   

V priebehu roka 2009  (a teda v čase písania tejto metodiky) sa práve finalizovali  snahy UNECE 

(Európskej  ekonomickej komisie Spojených národov v spolupráci so Svetovou bankou) vytvoriť 

jednotný manuál pre tvorbu rodovej štatistiky, medzi ktoré patrí aj štatistika – ukazovatele rodovo 

podmieneného násilia.  Z manuálu vyplýva, ţe  relevantné sú 2 typy  rodovo – členených štatistických 

dát: populačné údaje o reálnom výskyte a ostaných charakteristických o NPŢ) a  administratívne 

štatisticky  (štatistika registrovaných prípadov v systéme polície, justície, sociálnych sluţieb 

a zdravotníctva). Štandardizácia v administratívnej štatistike je problematická, pretoţe jednotlivé 

systémy sa líšia medzi krajinami aj v rámci jednej krajiny. Základným a jednotným  ukazovateľom je 

členenie administratívnych dát podľa pohlavia a  vzťahu  klientky /obete/ poškodenej/ pacientky  

a podozrivého/ vyšetrovaného/ obţalovaného/ odsúdeného/.
4
 V súvislosti s populačnými štatistikami 

UNECE vydáva  na základe dlhoročného úsilia a skúseností  s meraním NPŢ vo svete ( najmä  

International Violence agianst Women Surveys a WHO Multi-Country Study on Domestic Violence 

and Women ´s Health) štandardizovaný modul (dotazník), manuál etického  a bezpečného zisťovania  

údajov o násilí,  a balíček školiacich manuál pre štatistickou  a štatističky  (pripadne anketárov 

a anketárky).  Aktuálne sa štandardizovaný modul na zisťovanie reálneho výskytu NPŢ v populácii 

testuje vo všetkých piatich hlavných regiónoch  OSN a evaluácia bude dokončená pravdepodobne 

v priebehu roku 2010.
5
  Štandardizovaný modul rieši zisťovanie jediných doteraz medzinárodne 

prijatých indikátorov výsledku  - merania NPŢ (pozri podkapitolu 3.3.). 

 

                                                      

4
 V tejto súvislosti manuál odporúča zber dát násilia  páchaného aj na muţoch, pretoţe rodovo–podmiené násilie 

savzťahuje aj na muţov. Cieľom je poukázať na odlišnú skúsenosť ţien a muţov s násilím. Napríklad muţi sú 

častejšie obeťou  fyzického napadnutia zo strany cudzieho násilníka, zatiaľ čo ţeny zase zo strany intímeneho 

partnera -  opakovaného a závaţnejšieho (domáce násilie) a takme výhrane obeťami sexuálneho násilia  a pod. 

(UNECE, 2009) 

5
 O testovaní modulu viac na : http://www1.unece.org/stat/platform/display/VAW ; modul je plánované 

implementovať  cez štátne štatistické úrady ako súčasť cenzusov -  štatisitkcé zisťovnia  v domácnostiach alebo  

iných,  na sociálne javy zamerných zisťovaní, alebo ako osobitné moduly. Hodnotenie doterajších  modulov 

taktieţ prinieslo poznanie, ţe obvyklé viktimizačné moduly nie sú pre problemtiku NPŢ dostatočné, petoţe nie je 

dosatočne ošetrená etická  a citlivá stránka opytovania ani štruktúra otázok. V tejto súvislosti je otázkou, ako sa  

a či vôbec budú zosúlaďovať  podobné snahy o štandardizáciu modulu zo strany Eurstatu (Luxemburgu) 

a ostatných viktimizančých prieksumov  (napr. Prieskum obetí kriminality MS).  

 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/VAW
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2.2. ÚROVEŇ EURÓPSKEJ ÚNIE 

Na úrovni Európskeho spoločenstva či Rady Európy sa  taktieţ vyvíja uţ niekoľko ročný tlak na 

jednotenie  a štandardizovanie dát z oblasti násilia páchaného na ţenách. Uţ v kampani “Zastavme 

násilie“ Rady Európy z roku 2006 – 2008 sa v sprievodných dokumentoch kampane volá po  

systematickom zbere štatistických dát členených podľa pohlavia,  type násilia a vzťahu obete 

a páchateľa vo všetkých  oblastiach, ako aj vývoji spoločne vyuţívanej metodológie, ktorá by 

umoţňovala rodovú analýzu a komparáciu medzi členskými krajinami (Blueprint of the Council of 

Europe ..., 2006,s. 3) 
6
. 

 Napriek uznaniu významnosti údajov pre implementáciu a nasmerovanie verejných politík  na 

prevenciu a elimináciu NPŢ, v nie všetkých členských krajinách spoločenstva sú dostupné 

administratívne alebo populačné údaje. Dostupné údaje zase  sú málokedy komparatívne medzi 

krajinami, nie to ešte v čase (CAHVIO, 2009). Preto komisia zostavená  s cieľom vytvorenia 

jednotného legislatívneho nástroja (dohovoru) uvaţuje aj o identifikácii spoločných kategórií na zber 

dát, ktoré by boli komparatívne v rámci Európy a stali sa základným aspektom budúceho dohovoru. 

Zjednotenie kategórií sa povaţuje za nevyhnutné na zistenia prevalencie a rizika všetkých foriem 

násilia a evaluácie existujúcich politík (CAHVIO, 2009, 18)  

Pokusy o vývoj harmonizovaných  kategórií dát pre administratívne ako aj populačné dáta majú 

vychádzať z uţ doterajších snáh v tejto oblasti.  Nadväzovať a zharmonizovať sa tak majú s uţ 

spomínanou prácou expertnej skupiny OSN pre tvorbu indikátorov na meranie násilia páchaného na 

ţenách, s prácou  Štatistickej komisie  Ekonomickej komisie OSN, s Medzinárodným výskumom 

násilia páchaného na ţenách (IVAWS), so štúdiami o zdraví ţien a domácom násilí Svetovej 

zdravotníckej organizácie, ako aj s celým radom overených postupov a praktík  na národných 

úrovniach o zbere dát v tejto senzitívnej oblasti (CAHVIO, 2009. s. 18). Zároveň sa zvaţuje 

prehodnotenie  doterajších obmedzení v kombinovaní uţ existujúcich dát v súlade s ďalším 

adekvátnym zberom dát pri zachovaní  ochrany osobných údajov.  Zdôrazňuje sa aj uznanie 

významnosti údajov a dát  zozbieraných mimovládnymi organizáciami v tejto oblasti.  

Súčasťou budúceho legislatívneho nástroja majú byť aj silné, nezávislé  a adekvátne finančne 

zabezpečené  monitorovacie mechanizmy na zhodnotenie  ochoty štátov  na implementáciu prijatej 

dohody a zdieľanie  osvedčených postupov riešenia a eliminácie násilia na ţenách. Celý koncept 

monitorovania je v štádiu rozpracovanosti a má sa stať súčasťou uţ existujúcich monitorovacích 

mechanizmov (CAHVIO, 2009, s. 18). 

 

2.3. ÚROVEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

V strategických dokumentoch vzťahujúcich sa na násilie páchané na ţenách, Národnej stratégia pre 

prevenciu a eliminácie násilia páchaného na  a ţenách a v rodinách a jej uţ dvoch Národných 

akčných plánoch (NAP) 2005 – 2008, 2009 – 2012, sa kládol a stále kladie  osobitný dôraz na 

rozširovanie poznatkovej databázy  o násilí a  realizovanie  prieskumov, výskumov a štúdií o násilí, 

vytváranie monitorovacích indikátorov na meranie progresu: 

                                                      

6
 Najnovší vývoj smeruje k formulovaniu spoločného legislatívneho nástroja (nástrojov) v podobe dohovoru na 

prevenciu, ochranu  obetí a potrestanie  páchateľov všetkých foriem násilia na ţenách nadväzujúcej, alebo 

integrujúcej  uţ prijaté medzinárodné dohovory o obchodovaní s ľudskými bytosťami a ochrane detí proti  

sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneuţívaniu. Prvé znenie dohovoru má byť pripravené do konca roka 

2010 (viac pozri CAHVIO, 2009) 
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 „...vytvárať indikátory, na základe ktorých sa bude sledovať plnenie pokroku v problematike. 

Indikátory budú  vytvárané v súlade so spoločným Európskym systémom pre meranie 

progresu v boji proti násiliu páchanému na ţenách
7
“ (NAP  2005 – 2008). 

 Skvalitniť existujúci  systém štatistického výkazníctva (vrátane rezortných administratívnych 

zdrojov) v oblasti násilia páchaného  na ţenách a zabezpečiť ich pravidelné publikovanie 

(NAP 2005 – 2008).  

V hodnotení akčného plánu ako aj vo formulácii nového NAP sa však konštatovalo, ţe táto úloha 

nebola splnená a zatiaľ sa nepodarilo centralizovať spracovanie  a pravidelné publikovanie 

štatistických a evidenčných  údajov a úloha sa dostala do nového NAP na roky 2009 – 2012.  

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 8. apríla 2009 prerokovala Súhrnnú správu o stave rodovej 

rovnosti na Slovensku a o činnosti Rady vlády SR pre rodovú rovnosť a prijala uznesenie č. 273/2009. 

V kapitole správy o NPŢ boli naformulované  jednoduché indikátory o počte evidovaných  násilných 

a mravnostných  trestných činov, ktorých obeťou boli ţeny. Údaje sú však neúplné a vzťahujúce sa na 

rôzne roky. Medzi indikátormi je aj miera  prevalencie NPŢ , vyjadrená ako podiel  ţien  so 

skúsenosťou násilia  zo strany súčasného intímneho partnera zo všetkých ţien, ktoré mali v čase 

výskumu partnera.
8
  

V Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí pre programové 

obdobie 2007 – 2013  je v rámci cieľa  1.5. stanovené zníţenie počtu obetí domáceho násilia, najmä 

ţien prostredníctvom zvýšenia počtu sluţieb pre obete domáceho násilia a ako merateľné indikátory 

stanovené: počet trestných činov  týrania blízkej a zverenej osoby (štatistika MV SR), a počet obetí 

násilia páchaného na ţenách (prieskum v rámci externého hodnotenia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

7
 Spomínaný systém  Európskej ţenskej loby (EWL) formuluje iba pomerne široký rámec na monitorovanie 

a sledovanie záväzkov verejných národných politík v oblasti NPŢ,  indikátory a identifikované oblasti 

monitorovania uvádzame v nasledujúce kapitole 

8
 Údaj je z druhého reprezentatívneho výskumu násilia  páchanom na ţenách realizovaného v roku 2008 

IVPR/UNIFEM (viac pozri Holubová, Filadelfiová, Bodnárová, 2008) 
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3. UKAZOVATELE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŢENÁCH VO SVETE 

 

3.1.  IDENTIFIKOVANÉ OBLASTI 

 

Na základe pripravovaného legislatívneho nástroja na predchádzanie a boja s násilím páchaného na 

ţenách a s domácim násilím Rady Európy  boli vytýčené nasledovné oblasti, tvoriace štruktúru 

pripravovaného dohovoru (CAHVIO, 2009) a potenciálne indikujúce čiastkové alebo aj súhrnné 

indikátory: 

a) Prevencia 

 Realizácia rodovej rovnosti de iure a de facto ako kľúčový element prevencie násilia 

páchaného na ţenách
9
 (rodová rovnosť tvorí rámec pre prevenciu NPŢ prostredníctvom 

eliminácie diskriminácie voči ţenám, zmeny patriarchálnych postojov, boja proti rodovým 

stereotypom, pričom sa berie  do úvahy univerzálnosť ľudských práv ţien a muţov a zvyky, 

náboţenstvo, tradícia alebo česť nesmú byť zneuţívané na obchádzanie implementácie 

ľudských práv všetkých;  

 Zvyšovanie  povedomia  - programy a kampane zamerané okrem iného najmä na príčiny 

a škodlivé dôsledky násilia pre obete aj komunitu; informovanosť verejnosti o násilí ako 

o verejnom probléme, by mali v dlhodobejšom horizonte vyústiť do zmien v postojoch 

a predsudkov, ktoré pretrvávajú a sú konštitučné  pre faktory spôsobujúce násilie;  

preskúmaná by preto mala byť úloha médií pri  vytváraní povedomia o násilí páchanom na 

ţenách a v spochybňovaní pretrvávajúcich stereotypov v rodových rolách; 

 Vzdelávanie - (pre všetkých členov spoločnosti by malo byť fundamentálne právo ţiť 

slobodne  bez akejkoľvek formy násilia a kaţdé porušenie tohto práva je porušením ľudských 

práva trestným činom; rešpektovanie rovnosti medzi chlapcami a dievčatami má byť 

súčasťou  formálneho a neformálneho vzdelávacieho kurikula, ale aj súčasťou snáh 

vyvíjaných inštitúciami zodpovednými pre šport, kultúrne a voľnočasové aktivity, ako aj 

náboţenských inštitúcií a masmédií.   

 Školenia pomáhajúcich profesií  - sudcovia/kyne, policajti/tky, právnici/čky, sociálni 

pracovníci/čky, zdravotnícky pracovníci/čky, učitelia/ľky a profesionáli/lky z médií majú byť  

odborne vyškolení, aby mohli identifikovať  a riešiť prípady násilia v ich rannom štádiu 

a prijať podľa toho preventívne opatrenia; tréning má byť sústavný a v súčinnosti 

s primeranými následnými aktivita zaručujúcimi, ţe získané poznatky a zručnosti budú 

adekvátne vyuţívané; nevyhnutné je aj vytvorenie zdrojov pre koordinované, komplexné 

a multitematicky zamerané školenia; 

 Úloha muţov  - muţi a chlapci by mali byť súčasťou snáh potierať kultúru a sociálne 

prostredie tolerujúce a vykonávajúce násilie voči ţenám; vystupovaním proti násiliu tak 

významne prispievajú k vťahovaniu ďalších muţov do aktivít  podporujúcich rodovú rovnosť 

a vystupovania ako  modelu vzoru  pri aktívnom preberaní rolí starostlivosti a rodinných 

povinností; 

 Úloha mimovládnych organizácií - ţenské mimovládne organizácie zohrávali a naďalej 

budú zohrávať významnú úlohu, preto ich práca a zvyšovanie povedomia a zavádzanie 

sociálne zmeny by mala byť uznaná a podporovaná; 

 Programy pre páchateľov - programy podporujúce nenásilné správanie  sú významným 

prispením k prevencii a ochrane obetí v tom prípade, ak sú implementované v koordinácií 

                                                      

9
 Vychádza sa pritom jednej z definícii NPŢ: “Násilie páchané na ţenách je prejavom historicky nerovných 

mocenských vzťahov medzi muţmi a ţenami...“ (viac pozri prílohu č. 1) 
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a v úzkej spolupráci so špecializovanými sluţbami pre ţeny;  výskumy  ukázali, ţe výsledky 

programov sú sústavne ovplyvňované mierou kooperácie medzi políciou, súdnictvom 

a ţenskými alebo občianskymi sluţbami; v Európe existuje uţ veľa dobrých príkladov 

takýchto programov, ale  tieto sú často  nedostatočne finančne zabezpečené, neadekvátne 

evaluované a malého rozsahu. 

 

b) Ochrana a podpora obetí 

Spadajú sem bezprostredné, krátkodobé alebo dlhodobé sluţby pre všetky  formy násilia páchaného na 

ţenách zahrnuté v budúcom dohovore
10

. Osobitný dôraz a by sa mal klásť na sprevádzanie  

a asistenciu obetiam  pred a počas  súdneho procesu,  pozornosť by sa mala venovať aj re-viktimizácií 

a osobitným zraniteľným skupinám ţien-obetí ako sú migrantky, tehotné ţeny, ţeny so zdravotným 

postihnutím, ako aj  deťom. Odporúča sa nastoliť aj otázku ochrany svedkov/kýň. 

 Podporné sluţby  -  efektívne, adekvátne a dostupné linky pomoci, útulky, krízové centrá, 

zdravotnícke, psychologické a právne poradenské sluţby s dostatočným finančným krytím 

zdôrazňujúc ich význam pri  ochrane  ţien – obetí pri vysokom riziku ohrozenia ich ţivota 

v dôsledku domáceho násilia; presadzovanie koordinovanej a kooperatívne pomoci medzi 

všetkými pomáhajúcimi profesiami s cieľom poskytnutia komplexnej pomoci obetiam podľa 

špecifických potrieb v súčinnosti s rozličnými formami násilia, ktorým boli ţeny- obete 

vystavené; uznanie  a podpora významnej úlohy mimovládnych organizácii poskytujúcich 

pomoc; 

 Všeobecné sluţby  - sociálne a zdravotné sluţby, dlhodobá sociálna a ekonomická pomoc 

majú byť súčasťou sociálnej ochrany;  dostupné by mali byť aj sluţby rekvalifikácie  ako 

nástroj posilnenia ţien – obetí násilia a ekonomickej nezávislosti; poskytovanie sociálnej 

ochrany najmä v podobe ubytovacích sluţieb  má byť vykonávané v súčinnosti s  

medzinárodnými dohovormi v tejto oblasti ako je Európska sociálna charta, Medzinárodný 

pakt o ekonomických ,sociálnych a kultúrnych právach a Dohovor  Organizácie Spojených 

národov o eliminácií všetkých foriem diskriminácie ţien (CEDAW);  

 Právomoc verejných orgánov a opatrení verejného poriadku na ochranu obetí – 

vzhľadom na rozhodujúcu úlohu verejných autorít a najmä polície a justície pri 

nahlásenom/zistenom prípade  NPŢ je potrebné, aby tieto orgány mali na to prijaté adekvátne 

opatrenia a legislatívu; štát má povinnosť vykonávať prevenciu,  vyšetrovanie a trestanie 

násilia bez ohľadu na to, či bolo spáchané štátom alebo súkromnou osobou a chrániť obete. 

c) Integrovaná politika 

 Vertikálna a horizontálna úroveň integrácie politík - koordinácia politík sa na jednej strane 

týka vládnej, parlamentnej, regionálnej a lokálnej úrovni riadenia, ale aj previazanosti 

a integrovaného postupovania rôznych sektorov, agentúr, inštitúcií, vrátane občianskej 

spoločnosti a mimovládnych organizácií. Tieto politiky sú zamerané na potreby obetí –  

prevenciu  a ochranu pred násilím, ako aj zabezpečenie súčinnosti a multi-sektorovej 

spolupráce a podporu sieťovania  na národnej a medzinárodnej úrovni.  

 Legislatíva koordinovanej politiky -  je základom integrovanej politiky a vzťahuje sa trestný  

poriadok, občiansky zákonník, rodinné právo, imigračné právo a pod. a je maximálne dôleţité 

udrţiavať ich v jednej línií, aby bol zabezpečení komplexný a koordinovaný právny prístup 

 Implementácia politík  - realizovaná cez dostatočné kapacity všetkých relevantných profesií, 

ktoré prichádzajú do styku s riešením NPŢ  individuálne alebo v rámci multi-sektorového 

prístupu a cez vzdelávanie a školenia všetkých profesií; neoddeliteľnou súčasťou takéhoto 

efektívneho a holistického prístupu k NPŢ je alokácia dostatočných zdrojov. 

                                                      

10
 Patria sem zatiaľ: fyzické  a psychické násilie vrátane psychického poškodzovania ( vzťahuje sa  na celú sériu  

správania, ktoré je vyhráţajúce, zastrašujúce a obťaţujúce); sexuálne násilie vrátane sexuálneho napadnutia, 

znásilnenia a sexuálneho obťaţovania; iné formy násilia páchaného na ţenách,  ako je vynútený sobáš, 

obmedzovanie slobody,  mrzačenie  ţenských genitálií, trestné činy v mene cti (COHVIO, 2009, s. 19 – 20) 
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d) Legislatívna 

Doterajšie evaluácie legislatívy členských štátov vzťahujúce sa na NPŢ majú mnohé nedostatky 

a medzery. Preto je dôleţité posilnenie právnej ochrany  a brať do úvahy overené praktiky pri 

presadzovaní zmien v legislatívnom systéme. Odporúča sa rozlíšiť medzi formami násilného 

správania, ktoré si vyţaduje  vyuţitie trestného práva a tými, ktoré si vyţadujú iný typ  reakcie. 

Nástroje majú byť teda kombináciou trestajúcich opatrení proti páchateľom násilia ako aj 

preventívnych, ochranných a kompenzačných opatrení pre všetky obete. 

 Trestné právo – vzťahuje sa iba na vymedzené formy NPŢ, ako je fyzické, psychické 

a sexuálne násilie, malo by  byť  precízne a byť predvídateľnej povahy; trestné právo má byť 

prezentované ako rodovo neutrálne, takţe pohlavie páchateľa/ľky alebo obete mená byť 

konštitutívnym prvom trestnej činnosti; to však nebráni štátom, aby prijali  rodovo-špecifické 

ustanovenia, prípadne nebola dovolená výnimka, napr. vo vzťahu mrzačenia ţenských 

genitálií; všeobecné ustanovenia pokrývajúce rôzne formy násilia (bez vzťahu 

k rodu/pohlaviu) vytvárajú adekvátnu odpoveď k záväzku kriminalizovať určité  činy; budúci 

dohovor nebude duplikovať  uţ prijaté dohovory vzťahujúce sa k obchodovaniu s ľuďmi  

(ETS 197) a ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneuţívaním (ETS 201); budúci 

dohovor by mal obsahovať všetky ustanovenia, ktoré sú prítomné uţ v iných dohovoroch, ak 

napr. o priťaţujúcich okolnostiach, o spoluúčasti, pokus o trestný čin a pod.;  dôleţitá je aj 

výmena dobrých praktík a preskúmanie medzier v právnom systéme s cieľom harmonizácie 

legislatívy; 

 Občianske právo – zameriava sa na ochranu obetí  vrátane zákazu  kontaktovania páchateľov 

s obeťami alebo ich výskytu na určitých miestach; zabezpečuje obetiam kompenzáciu 

fyzickej, psychickej, peňaţnej aj nepeňaţnej ujmy v súlade s medzinárodnou legislatívou 

a existujúcimi  overenými praktikami mnohých členských štátov; 

 Administratívne právo – vzťahuje sa na ustanovenia ochraňujúce obete násilia pre 

špecifickými formami násilia páchanom na ţenách, napr. ţeny a deti inej národnosti, ktoré sa 

stali obeťami násilia, môţu získať osobitný právny status v hosťujúcej krajine. 

e) Vyšetrovanie, trestné stíhanie  a procesné právo 

Otvorenie otázky o zavedení ustanovení postupov zohľadňujúce osobitnú zraniteľnosť obetí by mali 

byť  kľúčovým prvkom budúcej legislatívy. Na druhej strane však musí byť zachované právo 

obţalovaného na spravodlivý a nestranný súdny proces. Práva obţalované však nemôţu nahrádzať  

ľudské práva obete na fyzickú a mentálnu integritu; z toho dôvodu je nutné prijať vyrovnaný prístup 

,berúc do úvahu rôzne záujmy oboch strán. V budúcom legislatívnom nástroji by malo byť 

identifikovaných niekoľko oblastí s pridanou hodnotou: 

 Prijatie špecifických vyšetrovacích procedúr a opatrení  umoţňujúcich prihliadať na 

potreby obetí (napr. vo vzťahu k vypočúvaniu alebo rýchlosti/bezprostrednosti vyšetrovania); 

ustanovenia, ktoré sú uţ vyuţívané v relevantných medzinárodných nástrojoch, budú 

základom pre vyuţitie aj v problematike NPŢ 

 Špecializácia v oblasti vyšetrovania a riešenia prípadov NPŢ  realizovaná prostredníctvom 

odborného  vyškolenia ľudí alebo sluţieb, ktoré sa podieľajú na vyšetrovaní alebo prípadoch 

NPŢ 

 Ochrana obetí  počas  celého a všetkých stupňov kriminálneho a súdneho procesu – 

osobitne dbať na to, aby obeť bola chránená pred akýmkoľvek rizikom odplaty alebo ďalším 

násilím z dôvodu nahlásenia  násilia ako ukazujú mnohé prípady členských štátov; prijaté by 

mali byť ustanovenia, ktoré by napríklad umoţňovali aj informovať o dočasnom alebo 

definitívnom prepustení osoby obvinenej alebo odsúdenej.  

 Uvoľnenie profesionálneho tajomstva za určitých okolností – pravidlá profesionálneho 

tajomstva určitých  profesií, ktoré prichádzajú do styku alebo pracujú s obeťami násilia, by 

nemali vytvárať prekáţky pre  moţnosť nahlásenia prípadu kompetentným inštitúciám v 
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prípade ak existuje oprávnený dôvod, ţe ide o obeť fyzického, psychického alebo sexuálneho 

násilia.   

Identifikované oblasti potenciálne zapracované do budúceho legislatívneho nástroja Rady Európy na 

podporu riešenia problematiky násilia páchaného na ţenách  (CAHVIO, 2009) vnímame ako aktuálne 

smerovanie vývoja v tejto oblasti. Napriek tomu, ţe oblasti sú pomerne abstraktné, predstavujú určitý 

rámec, v ktorom sa budúce spoločné európske indikátory môţu formulovať. Navyše, mnohé oblasti 

spomínaného plánovaného dokumentu sa zhodujú s aktuálnymi oblasťami intervencie Národného 

akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012. 

Identifikovanými oblasťami s uţ  konkrétnejším návrh indikátorov sa zaoberali aj iné skupiny 

expertov a expertiek, z ktorých vyberáme nasledujúce. Skupina expertov a expertiek UNDAW 

(Kayangarara, S., 2005) konštatuje uţ v roku 2005 tlak na vytvorenie spoločných indikátorov 

a navrhuje niekoľko typov indikátorov dobrých praktík (success indicators) v nasledovných 

oblastiach: 

a) legislatívno – právny rámec 

 minimálne štandardy legislatívneho rámca v rozpore/v súlade s CEDAW 

 počet evidovaných prípadov a podiel  obţalovaných a odsúdených 

 počet násilníkov absolvujúcich reedukačné programy a počet „recidivistov“ 

 počet pridelených  a odmietnutých ţiadostí o azyl na základe rodového prenasledovania 

 počet ţien, ktoré boli objektom obchodovania,  podiel repatriovaných a podiel s prideleným 

povolením zostať v krajine destinácie 

b) sluţby 

 počet mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti násilia na ţenách a ich financovanie 

 počet ţenských domov na 100 tis. obyvateľov 

 rozsah poskytovaných sluţieb vrátane centier sexuálneho násilia 

 počet prípadov riešených poskytovateľmi sluţieb 

 vzdelávanie personálu – rozsah hodín 

c) prevencia 

 projekty prevencie 

 objem finančnej podpory alokovanej na prevenciu 

d) skúsenosti ţien so sluţbami 

 pocit bezpečnosti u ţien a ich spokojnosť so sluţbami 

 čas medzi vypuknutím násilia a hľadaním pomoci  (či sa skracuje) 

 nárast aktivít, sluţieb a ich efektívnosti 

Európska ţenská loby (EWL) navrhla  politický rámec a indikátory v oblasti legislatívy,  poskytovania 

sluţieb, vzdelávania profesionálov, občianskej spoločnosti  a od. ako súčasť stratégie na evaluáciu 

pokroku riešenia NPŢ v Európe.  Indikátory sledujú skôr vývoj politík ako výsledkov a sú skôr 

kvalitatívne ako kvantitatívne.  EWL identifikovala 11 oblastí a s nimi identifikovaných indikátorov 

(sub- indikátory nie sú v nasledujúcom zozname uvedené): 

 politika – národný akčný plán 

 financovanie – výška alokovaných finančných zdrojov na NPŢ ako % z HDP 

 legislatívny rámec – legislatíva 

 náhrada odškodnenia – sťaţnosti/ţiadosti prijaté na polícií 

 kriminálny a občiansky súdny systém – klasifikácia páchateľov násilia ako páchateľov trestnej 

činnosti, výsledok  trestno-právneho systému, výsledok občianskeho právneho systému, 

vyšších súdov, trvanie súdnej procedúry, ochrana obetí (počas súdneho procesu) 

 vzdelávanie profesionálov – v oblastiach vymáhania práva, policajtov, pracovníkov súdnictva, 

zdravotníctva, sociálnych pracovníkov, tlmočníkov 

 poskytovanie sluţieb – útulok/krízové centrum,  a ostatné sluţby 
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 diverzita ţien – migrantky, azylantky, ţeny v zariadeniach  sociálnych sluţieb, staršie ţeny 

v domovoch, zariadeniach pre mentálne postihnuté, ţeny – obete obchodovania z dôvodu 

sexuálneho vykorisťovania, z dôvodu núteného sobáša, domáceho otroctva 

 Občianska spoločnosť – ţeny v mimovládnych organizáciách, štátna podpora MVO,  činnosti 

v rámci MVO 

 Zber dát – štatistika, výskum 

 Prevencia – zvyšovanie povedomia, vzdelávacie programy 

 

Kanadský štatistický úrad uţ v roku 2002 odporúča indikátory šiestich tematických okruhov 

vzťahujúcich sa skôr k indikátorom výsledku: 

 Závaţnosť a prevalencia NPŢ 

 Dopad NPŢ 

 Rizikové faktory asociované s NPŢ 

 Inštitucionálne a komunitné zdroje 

 Vyuţívanie sluţieb obeťami 

 Postoje verejnosti a vnímanie NPŢ 

Identifikované tematické okruhy sú doplnené detailnými dátami z celoplošného národného výskumu., 

pričom je sledovaná hlavná otázka, či došlo k redukcii násilia alebo nie. Štruktúra, tematické celky 

a dokonca aj niektoré znenia otázok boli pouţité uţ pri prvom slovenskom reprezentatívnom výskum 

násilia páchanom na ţenách v roku 2003 (Bodnárová, Filadelfiová, 2003) a z časti zopakované v roku 

2008 (Holubová, 2008, IVPR/UNIFEM). Údaje zbierané  v kanadskej výskumnej schéme sú teda 

v mnohom dostupné aj  za Slovensko.  

 

Z kampane Rady Európy  „Zastavme  násilie“  a na základe  jej záverečnej  správy  vyplynuli 

minimálne tri základné úrovne zberu dát: 

 Údaje vzťahujúce sa priamo na obeť a na páchateľa ( napr. údaje členené podľa  pohlavia, 

veku, rodinného stavu, typu násilia, miesta konania násilia, vzťah páchateľa a obete,  

ekonomický status a profesionálna pozícia páchateľa aj obete a pod.) 

 Údaje vzťahujúce sa na rozličné stupne právnych postupov (napr. zbieranie štatistiky 

o evidovaných/nahlásených prípadov a  miera  prípadov končiacich obvinením/odsúdením 

NPŢ,  vrátane počet uplatnených paragrafov – právnych ustanovení a pod.) 

  Údaje vzťahujúce sa na reakciu obetí na násilie a dôsledky – dopady (EG-TFV, 2008/6) 

Najrozpracovanejší systém indikátorov a premenných o násilí páchanom na ţenách má španielske 

Národné observatórium násilia páchaného na ţenách pri tamojšom ministerstve  práce a sociálnych 

vecí z roku 2007. Cieľom Národného observatória je vytvorenie komplexnej databázy 

administratívnych a iných dát z nasledovných oblastí: 

 Analýza a škála  rodového násilia
11

 ( formy násilia, deskripcia obete, deskripcia páchateľa, 

usmrtené obete rodového násilia a smrteľné obete v rodinnom prostredí) 

 Analýza prijatých opatrení (údaje silových zloţiek – polície,  údaje systému spravodlivosti – 

trestného, civilného, školenie profesionálov, počet reedukačných programov pre páchateľov 

a ich efektívnosť,  vzdelávanie, média a verejná mienka, zdravotníctvo, sociálne sluţby, 

pracovné prostredie a pod.) 

                                                      

11
 Rodové násilie je definované v Organic Act 1/2004 a vzťahuje sa viac menej na násilie páchané na ţenách zo 

strany partnera, teda ide o domáce násilie na ţenách.  
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 Zdroje - kapacity  (počet policajných agentov,  špecializované jednotky, geografická lokácia, 

zdroje systému spravodlivosti – napr. počet súdnych pojednávaní NPŢ/zdieľaných, počet 

právnikov/čiek špecializovaných na NPŢ a pod., školenie v oblasti NPŢ - experti/tky na NPŢ, 

počty vyškolených z pomáhajúcich profesií; vo vzdelávacom systéme počet vzdelávacích 

zariadení, ktoré majú opatrenia na rodovú rovnosť  na školách, počet študijných programov  

rodovej rovnosti a proti rodovému násiliu; z oblasti médií, zdravotníckej starostlivosti, počet 

sociálnych zariadení pre obete násilia, zdroje trhu práce a sociálnej ochrany, finančné pokrytie  

kapacít a činností v jednotlivých systémoch a pod. ) 

 Prieskumy a výskumné štúdie ( počet výskumov a štúdií zameraných primárne /sekundárne 

na NPŢ, diseminačné kanály, počet kópií/výtlačkov,  finančné zdroje alokované na výskum 

NPŢ z celkových zdrojov na výskum,  finančné zdroje na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni, osobitné štúdie NPŢ z oblasti zdravotníctva a z prostredia škôl a pod.) 

Jednotlivé identifikované oblasti a navrhnuté premenné  či indikátory  majú pritom oporu v zákone 

(Organic Act 1/2004), čím sa zjednodušuje ich zavádzanie a zber. Autorky a autori systému 

premenných a indikátorov sa pritom opierajú uţ o existujúci systém zbieraných dát a údajov, ale majú 

ambíciu zavádzať aj nové spôsoby zberu a ďalšie premenné. Navyše majú ambíciu podávať ročné 

správy o hodnote jednotlivých premenných/ indikátorov a doplniť systém o  ambicióznejšie  

ukazovatele, ako napr. model na vyhodnotenie rizika  prepuknutia násilia  na základe zistenej 

individuálnej situácie (pre obete aj páchateľov), náhodný výber sťaţností/nahlásení  prípadu a  

evaluácia ich riešenia, psychologické hodnotenie charakteristík agresorov a pod. (National 

Observatory on Violence against Women, 2007).  

 

Identifikované oblasti na Slovensku vychádzajú z aktuálnej situácie riešenia problematiky NPŢ. 

Z Dohovoru o odstránení všetkých foriem  diskriminácie  ţien (CEDAW) a ostatných správ z oblasti 

násilia páchaného na ţenách vyplynuli pre Slovensko nasledovné odporúčania 

(CEDAW/C/SVK/CO/4: 

 prijať komplexné a prierezové opatrenia na riešenie všetkých foriem násilia páchaných 

na ţenách v rodine a v spoločnosti (zlepšiť komplexnosť národnej legislatívy 

a adresnosti proti násiliu, aby postihovala všetky formy násilia  páchaného na ţenách, 

alebo špecifickú legislatívu zameranú na ţeny (psychologické poškodzovanie?) 

 zabezpečiť trestné stíhanie a potrestanie všetkých foriem násilia s potrebnou váţnosťou a 

rýchlosťou tak, aby mali ţeny - obete násilia k dispozícii okamţité prostriedky nápravy a 

ochrany 

 prijať opatrenia na zriadenie útulkov pre ţeny - obete domáceho násilia v dostatočnom 

mnoţstve a na primeranej úrovni 

 zabezpečiť, aby si pracovníci verejnej správy, najmä pracovníci orgánov činných v trestnom 

konaní a súdnictva, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálni pracovníci plne 

uvedomovali všetky formy násilia páchaného na ţenách. 

 prijať opatrenia na zvyšovanie povedomia prostredníctvom masmédií a vzdelávacích 

programov pre verejnosť, vrátane kampane o nulovej tolerancii, s cieľom dosiahnuť, aby sa 

takéto násilie stalo spoločensky a morálne neakceptovateľné 

 vypracovať štúdiu o hlavných príčinách vráţd plynúcich z domáceho násilia 

 podať podrobné informácie o situácii obchodovaných ţien a dievčat 

 prijať legislatívny zákaz telesných trestov detí, vrátane dievčat (CEDAW/C/SVK/CO/4,2008,  

s. 5 - 6) 

3.2.  NÁVRHY  INDIKÁTOROV  

Napriek niekoľko ročnému volaniu po vytvorení spoločných indikátorov v oblasti násilia páchaného 

na ţenách, pokusy zostali iba pri návrhoch, ktoré buď neboli vôbec prijaté väčšinou  členských  štátov 

rôznych medzinárodných zoskupení, alebo ak aj boli prijaté, nebolo dotiahnuté ich pravidelné 
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monitorovanie, prevaţne  z dôvodu absencie  zberu relevantných dát. Najväčšou prekáţkou je rôzna 

úroveň rozpracovanosti problematiky NPŢ, resp. dohodnutie sa na výbere spoločných definícií, 

vymedzení sledovaných foriem násilia, ako aj finančná náročnosť, resp. náročnosť finančného 

zabezpečenia zberu údajov.  

Na úrovni OSN sa najďalej dostal čo do rozpracovanosti a komplexnosti indikátorov návrh  Yakin 

Turku (UN, 2008a), ktorý navrhuje  nasledovné indikátory: 

a) Indikátory výsledku -  meranie NPŢ 

 Závaţné násilie páchané na ţenách (teda nie kaţdé) počas ţivota ţeny  a za obdobie 

posledných 12 mesiacov ( jednoduchý kompozitný indikátor s potenciou vyuţitia pre GDI 

a GEM indikátory); % z populácie ţien; predpokladá sa dvojvrstvové rozloţenie podľa  

doterajšej najčastejšej dostupnosti merania: 1) násilie páchané intímnym partnerom, 

znásilnenie, sexuálne napadnutie a mutilácia; 2) škodlivé  manţelské praktiky,  sexuálne 

obťaţovanie a psychické poškodzovanie (stalking), obchodovanie a sexuálne vykorisťovanie, 

sexuálne zneuţívanie dievčat; 5 –ročná alebo niţšia periodicita je ponechaná na rozhodnutí 

štátov 

 Indikátory femicídy (usmrtených ţenských obetí) – podľa definície násilia na ţenách ako 

rodovo-podmieneného násilia ide o vraţdy v dôsledku domáceho násilia, sexuálnych útokov 

(znásilnenia); vraţdy prostitútok, vraţdy v mene cti;  ţenská infanticída;  úmrtia spojené 

s venom; index femicídy  ako disagregovaná miera vráţd/zabití; výzvou je mapovanie  

nevysvetlených úmrtí rodičiek a samovráţd vo vzťahu k NPŢ, ako aj „chýbajúce ţeny“  - 

nízke zastúpenie ţien v populácii patrí do foriem NPŢ. 

 Indikátor sociálnej tolerancie – ako zniţujúca sa miera tolerancie k NPŢ (disagregácie cez 

socio-demografické ukazovatele);  potrebný pre zisťovanie celkovej situácie v spoločnosti, 

v ktorej sa prijímajú opatrenia voči NPŢ a ich akceptácie  celou populáciou; ako súčasť 

výskumov  verejnej mienky, alebo osobitného modulu či súčasti výskumu prevalencie NPŢ;  

výskumné otázky sa vzťahujú na  mieru tolerancie, senzibility, či respondenti poznajú 

niekoho, kto bol  viktimizovaný, ochota  zakročiť proti/nahlásenia prípadu   a pod.; 

b) Indikátory štátneho pôsobenia (menej rozpracované, zatiaľ nie sú predmetom širšej akademickej 

diskusie, nasledovné  spĺňajú iba minimálne štandardy) 

 Ratifikácia Dohovoru o eliminácií všetkých foriem NPŢ a jeho Opčného protokolu ( 

bez výhrad, s niektorými výhradami, s výhradami k článku 2 a 16, stále v procese 

ratifikácie) 

 Ratifikácie regionálnych dohovorov ( bez výhrad, so závaţnými výhradami, s nejakými 

výhradami) 

 Zákonom uznaná nediskriminácia a rodová rovnosť  (ministerstvo so zdrojmi na 

implementácia akčného plánu na elimináciu NPŢ ako hlavnej stratégie na dosiahnutie 

rodovej rovnosti; ministerstvo so zdrojmi na elimináciu niektorých foriem NPŢ;   

medzirezortná koordinácia politiky NPŢ vrátane vrcholných predstaviteľov  ministerstiev; 

národné mechanizmy  ţien  implementujúce  politiku rodovej rovnosti; nediskriminácia,  

rodová rovnosť a ľudské práva v národných ústavách 

 Akčný plán na elimináciu NPŢ (dostatočnosť zdrojov, obsahuje všetky/iba niektoré 

formy NPŢ v rámci rodovej analýzy; s vymedzeným časovým obdobím pôsobenia;  

monitorovaný nezávislou vonkajšou inštitúciou s mandátom  NPŢ (národné 

observatórium, inštitúcia poverená monitorovaním ľudských práv a pod.) 

 Všetky formy NPŢ kriminalizované a vnímané ako závaţné priestupky/zločiny ( 

sexuálne obťaţovanie a psychologické poškodzovanie (stalking);  domáce násilie; 

poškodzujúce praktiky (v našich podmienkach napr. nebezpečné plastické operácie, 

anorexia a pod.); znásilnenie  vrátane partnerského znásilnenia; obchodovanie s ľuďmi za 

účelom sexuálneho vykorisťovania a domáceho otroctva) 

c) Procesné indikátory  - 

 Prístup   k spravodlivosti a nahlasovaniu NPŢ  
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o  zvýšenie  miery nahlásených/evidovaných/riešených  prípadov (cez administratívne 

dáta  polície a systému spravodlivosti);  nahlásenie všetkých/niektorých foriem NPŢ, čistá 

miera niektorých/všetkých foriem MPŢ) 

o  zníţenie miery riešených prípadov z dôvodu  obţalovania a odsúdenia (cez 

administratívne dáta súdneho systému);  zvýšene miery/čistá miera/zníţenie miery 

trestných stíhaní/obťaţovaní a odsúdení z dôvodu všetkých/niektorých  foriem NPŢ 

 Ochrana obetí – indikátor ochrany obetí –  minimálne by mal obsahovať  počet krízových 

telefónnych liniek a hodiny prevádzky; kapacita  zariadení poskytujúcich úkryt/azyl (pre 

jednotlivcov/rodiny);  sluţby advokácie /zastavenia násilia/poradenstva;  špecializované 

poradenstvo  na dlhodobú podporu, poradenstvo pre ţeny so zdravotným postihnutím a dievčatám, 

kurzy sebaobrany pre ţeny; geografická, regionálna, mestská/vidiecka  dostupnosť 

zariadení/sluţieb 

 Prevencia  
o celonárodné kampane na zvýšenie povedomia  o NPŢ ( opakujúca ročná/občasná kampaň 

na zvýšenie povedomia o všetkých/špecifickej forme NPŢ, lokálna kampaň) 

o NPŢ zahrnuté do  učebných školských osnov ( prevencia všetkých/niektorých foriem NPŢ 

integrované v celkových národných osnovách/v niektorých programoch, iba v lokálnych 

programoch 

 Školenia profesionálnych kapacít -  zvýšenie  profesionálnych kapacít  z cieľom primeraného 

a dostatočnej reakcie/zasahovania proti NPŢ 

o podiel nových policajtov/tiek, sociálnych pracovníkov/čiek,  psychológov/čiek,  

zdravotníkov/čiek, učiteľov/liek s absolvovaním jadrových kurikula o NPŢ 

o vývoj a diseminácia, prijatie jadrového kurikula o všetkých formách NPŢ profesiami 

polície, sociálnej práce, psychológie, zdravotníkov(doktorov/sestier), pedagogiky) 

o  podiel vyškolených profesionálov (najmenej 3 dni) o všetkých formách NPŢ 

o  počet profesionálov absolvujúcich školenie o NPŢ  v trvaní aspoň 2 dni za posledných 12 

mesiacov 

 

Silvia Walby,   ako členka expertnej skupiny na zostavenie medzinárodných indikátorov NPŢ, sa 

zameriava hlavne na  indikátory výsledku  - merania  výskytu  NPŢ, ktoré povaţuje za najdôleţitejšie 

aj pre  politiku v oblasti NPŢ. Navrhuje 2 základné indikátory: 

 celoţivotná prevalencia všetkých foriem rodovo - podmieneného násilia páchaného na ţenách  

rozdelená podľa úrovne závaţnosti (bez poškodenia na zdraví/poranenia, s menej závaţným 

poškodením na zdraví/poranením, s ťaţkým poškodením na zdraví/poranením, smrť) vyjadrené 

ako % z celkovej populácie ţien) 

 ročný počet prípadov akejkoľvek formy rodovo-podmieneného násilia páchaného na ţenách 

rozdelená podľa úrovne závaţnosti (bez poranenia, menej závaţné poranenia, ťaţké poranenie, 

smrť) vyjadrená ako miera na 1 000 ţien vo veku 16 – 65 rokov 

Doplňujúce indikátory: 

 sub-indikátory NPŢ pre násilie zo strany intímneho partnera, znásilnenie, sexuálne 

obťaţovanie, pričom nejde o alternatívy  hlavných indikátorov, ale o ich doplnenie (Walby, S., 

2007, s. 24) 

Walby je zástankyňou implementácie celoplošného zberu údajov o NPŢ do pravidelných celoštátnych 

prieskumov kriminality – viktimizácie, ale aj o zosúladenie, resp. konzistentnosť definícií  

jednotlivých kriminálnych činov (paragrafov) vzťahujúcich sa na NPŢ do zisťovaných foriem násilia  

viktimizačných  prieskumov.  

 

Ekonomická a Sociálna komisia pre Áziu a Pacifik OSN  (ESCAP) navrhuje a niektoré uţ aj pouţíva 

indikátory NPŢ (prevalencie) , ale aj na monitorovanie progresu v politikách riešiacich NPŢ: 

 prevalencia domáceho násilia 

 násilné trestne činy voči ţenám (kde sú obeťami ţeny) 

 obchodovanie so ţenami a dievčatami 

 opatrenia na prevenciu a elimináciu NPŢ, príčiny a následky  NPŢ 
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 odstránenie obchodovania so ţenami a pomoc obetiam násilia v dôsledku prostitúcie 

a obchodovania 

 ratifikácia CEDAW 

 špeciálna legislatíva v oblasti NPŢ (UN, 2007, s. 13) 

Ostatné tri indikátory sú v súlade z poţiadavkami na monitorovanie a plnenie Pekinskej akčnej 

platformy a CEDAW, pričom autori a autorky indikátorov sa snaţili o ich prepojenie na Miléniové 

rozvojové ciele. 

  

Rada Európy uţ v roku 1998 vypracovala súbor indikátorov a kritérií s cieľom monitorovať 

implementáciu Pekinskej akčnej platformy v roku 1995 vrátane násilia páchaného na ţenách. Odvtedy 

bola týmto indikátorom venovaná striedavá pozornosť počas jednotlivých predsedníctiev. Išlo o 3 

základné, hrubo načrtnuté  indikátory: 

 počet ţien – obetí 

 typ pomoci obetiam 

 opatrenia na ukončenie násilia 

Navrhnuté boli aj 3 indikátory sexuálneho obťaţovania na pracovisku: 

 percento zamestnancov, ktorí nahlásili prípad sexuálneho obťaţovania 

 percento súkromných a verejných podnikov/spoločností, ktoré majú politiku proti sexuálnemu 

obťaţovaniu 

 percento súkromných a verejných podnikov/spoločností, ktoré majú prijaté  sankčné 

mechanizmy  pre páchateľov sexuálneho obťaţovania 

Hoci niektoré krajiny sledujú tieto indikátory na národnej úrovni, na celoeurópskej úrovni nie sú 

monitorované a nepodporuje sa ani celoeurópsky zber údajov pre ich výpočet. 

Na monitorovanie pokroku vo verejných politikách v oblasti NPŢ Rada Európy pouţíva nasledujúce 

indikátory: 

 či policajne štatisticky systematicky zaznamenávajú pohlavie obetí vo vzťahu k všetkých 

kriminálnym útokom, pohlavie páchateľa a vzťah páchateľa a obete 

 či existuje systematický zber zdravotníckych údajov  o kontaktoch ţien vystavených  násiliu so 

zdravotníckymi sluţbami 

 či sú otázky o NPŢ integrálnou súčasťou pravidelných národných reprezentatívnych  prieskumov 

 či bol realizovaný národný reprezentatívny prieskum zameraný na prevalenciu a efekty všetkých 

foriem  NPŢ 

Monitorovacie indikátory boli pouţité na mapovanie implementácie a dodrţiavanie odporúčania 

REC(2002)5  Rady Európy. 

 

Ekonomická komisia Spojených národov pre Latinskú Ameriku a Karibik vo svojej správe o dôvodoch 

merania  NPŢ obsahuje návrhy indikátorov zaloţených skôr na  plánovanom zbere údajov, miesto 

toho aby formulovala indikátory na základe uţ  existujúcich a zozbieraných údajov: 

 dôraz na podsúbor  NPŢ intímnym partnerom 

 miera násilia 

 miera fyzického násilia 

 miera psychologického násilia 

 miera sexuálneho násilia 

 miera nenahláseného násilia 

(údaje sa vzťahujú na prípady a ich desegregáciu podľa viacerých charakteristík vrátane 

geografického určenia, miery chudoby v domácnosti, vek ţeny, ekonomickej aktivity, tehotenstva,  

príslušnosť k rasovým a etnickým skupinám a vzťah k agresorovi) 

 doplňujúce indikátory zaloţené na administratívnych záznamoch  o počte prípadov na odhad  

dopytu po sluţbách starostlivosti 

 miera dopytu po sluţbách  starostlivosti 

 miera dopytu  po sluţbách starostlivosti vo vzťahu k fyzickému, sexuálnemu 

psychologickému násiliu 

( kaţdý je vypočítaný ako počet ţien, ktorým boli poskytnuté relevantné sluţby z celkovej 

populácie) (Walby, S., 2007, s. 7) 
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Úrad vysokého komisára Spojených národov pre utečencov  v roku 2003  v pravidlách pre prevenciu 

a reakciu na sexuálne a rodové násilie  (SGBV) voči utečencom, navrátencom a presídleným osobám 

okrem definícií jednotlivých foriem  násilia (SGBV) vymedzuje aj súbor nástrojov zaznamenávania 

a hlásenia  prípadov/udalostí násilia pre jednotlivé  zloţky.  Hlavným indikátorom je: 

 Počet prípadov SGBV v populácií počas sledovaného časového obdobia ( mesiac, rok a pod.) 

vyjadreného ako počet prípadov na 10 tis. osôb počas tohto obdobia (UNHCR, 2003) 

 

O rôznorodosti foriem NPŢ pre jednotlivé oblasti, ktorá sťaţuje harmonizáciou NPŢ do celosvetovej 

sústavy indikátorov, vypovedá aj snaha vlády v Ghane o zavedenie  administratívneho 

zaznamenávania prípadov NPŢ: 

 Napadnutie a znásilnenie 

 Vyhráţanie násilím 

 Zneuctenie 

 Únos 

 Uráţlivé útoky (UN, 2007, s. 15) 

 

Vzhľadom na problematickosť  zjednotenia  a spoločného operacionalizovania NPŢ niektoré 

bádateľky odporúčajú tzv. zástupný indikátor (proxy indicator):  postoje k násiliu páchaného na 

ţenách ( viac pozri Ellsberg, 2005). Zisťovanie postojov  populácie k NPŢ, alebo cieľových skupín (či 

uţ obetí, páchateľov, zraniteľných skupín obyvateľstva a pod. síce môţe byť jednoduchšie ako 

zisťovanie výskytu násilia, má to však svoje obmedzenia.  Postoje síce môţu indikovať určitú mieru 

výskytu NPŢ, presný vzťah medzi postojmi a výskytom sociálneho fenoménu však nevieme presne 

definovať.   

WEU (Women and Equity Unit, Veľká Británia)  ako súčasť národnej  správy o situácii ţien v 

Anglicku boli  medzi  informácie  z oblasti kriminality zaradené  nasledovné indikátory: 

 Obete násilnej kriminality – podiel muţov a podiel ţien / podľa veku; druh páchateľov/liek 

(neznámy/známy, blízka osoba) 

 Formy násilia  (fyzické napadnutie/ublíţenie na zdraví, znásilnenie, vraţda/zabitie, 

samovraţda,  nebezpečné sledovanie/psychické obťaţovanie
12

) 

 Miera pociťovaného ohrozenia (muţi/ţeny) 

 Páchatelia kriminality ( muţi/ţeny) a predominantné druhy kriminality,  druhy trestov 

 Väzenská populácia (muţi/ţeny; disagregácia podľa etnicity a národnosti odsúdených) 

 Spokojnosť so súdnictvom 

Väčšina údajov je z pravidelne, kaţdoročne sa opakujúceho viktimizačného celoplošného výskumu 

kriminality (British Crime Survey) a administratívnych dát z oblasti sektoru spravodlivosti a vnútra  ( 

WEU/IES, 2004, s. 129  - 151). 

 

Britská vláda  uţ v roku 2004 zamýšľala stanoviť súbor performačných  indikátorov na zhodnotenie 

krátkodobého a dlhodobého odpočtu stratégie na elimináciu domáceho násilia. Niektoré boli zostavené  

na základe uţ dostupných a pravidelne zbieraných dát, iné sa plánovali zaviesť. Doposiaľ však neboli 

zverejnené výsledky – hodnoty  všetkých indikátorov: 

 Vraţdy ako dôsledok domáceho násilia (dostupné z ročne publikovanej kriminálnej štatistiky) 

 Prevalencia domáceho násilia ( dostupné cez spomínaný  kaţdoročný British Crime Survey 

a modul interpersonálneho násilia) 

 Počet  a) mladých ľudí a b) všetkých ľudí, ktorí si myslia, ţe násilie je akceptovateľné za 

určitých okolností (British Crime Survey) 

                                                      

12
 Anglické „stalking“ sa vzťahuje na celú sériu  správania, ktoré je vyhráţajúce, zastrašujúce, obťaţujúce 

a psychicky poškodzujúce. Patria sem: obťaţujúce telefonáty, výhraţné listy a materiály; trvalé sledovanie doma 

alebo na pracovisku; úmyselné poškodzovanie  a ničenie majetku (British Crime Survey) 
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 Percento  prípadov domáceho násilia s intenzitou väzby a z toho percento partnerského 

a nepartnerského násilia (v rámci hodnotenia policajného výkonu – ročne zbierané údaje) 

 Počet nariadení vyplývajúcich z občianskych súdov (ročne publikované) 

 Najkvalitnejší performačný indikátor – konštruovaný s cieľom hodnotenie celkovej 

efektívnosti lokálnych úradov v poskytovaní sluţieb obetiam domáceho násilia ( doteraz 

nezavedený) 

 Indikátor spokojnosti obetí s podporou zo strany kľúčových agentúr (doteraz nepublikovaný) 

(Walby, S., 2007, s. 6). 

Taliansky Národný štatistický inštitút (ISTAT) vypracoval nasledovné indikátory: 

 Miera prevalencie vyjadrená ako podiel ţien vo veku 16 – 70 rokov, ktoré boli vystavené 

fyzickému alebo sexuálnemu násiliu zo strany muţa, za určité časové obdobie, podľa typu 

páchateľov a typu násilia (na 100 ţien s tými istými charakteristikami) 

 Partnerské násilie vzťahujúce sa na ţeny vo veku 16 – 70 rokov, ktoré sú obeťami fyzického 

alebo sexuálneho násilia zo strany partnera, podľa páchateľa, podľa času/objavenia sa násilia 

a typológie násilia (na 100 ţien s tými istými charakteristikami) 

 Ne-partnerské násilie  vzťahujúce sa na ţeny od 16 – 70 rokov vystavené fyzickému alebo 

sexuálnemu násiliu  zo strany ne-partnera podľa typu násilia, času a páchateľa (na 100 ţien 

a na 100 obetí s tými istými charakteristikami) 

 Ne-partnerské násilie  vzťahujúce sa na ţeny od 16 – 70 rokov vystavené fyzickému alebo 

sexuálnemu násiliu  zo strany ne-partnera podľa typu násilia, času a páchateľa (na 100 obetí 

fyzického alebo  sexuálneho násilia toho istého páchateľa) 

V roku 2006 bol realizovaná výskum zisťovaný všetky parametre na výpočet navrhnutých 

indikátorov: povaha násilia, páchatelia násilia, obdobie výskytu, referenčné obdobie, intenzita 

násilia, závaţnosť násilia a dôsledky, náklady na násilie, hlásenie a stratégie na ukončenie násilia 

(UN, 2007.,s. 16). 

 

Iniciatívy v oblasti NPŢ vyvíja aj Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) z okupovaného 

palestínskeho územia, ktorý formuloval nasledujúce 2 indikátory: 

 Percento aspoň raz vydatých ţien a percento zo všetkých ţien 18+, ktoré majú skúsenosti 

aspoň s jedným typom násilia (psychologické, fyzické a sexuálne) 

 Percento aspoň raz vydatých ţien so skúsenosťou násilia za ostatný rok podľa typu násilia 

(psychologického, fyzického a sexuálneho). 

Celoplošný prieskum z roku 2005 sa zameral na aspoň raz vydaté ţeny 15 – 64, nevydaté ţeny 18 

a viac; deti (od 5 – 17 rokov), staršie ţeny 65 a viac), pričom celkový počet domácností dosiahol  

počet 4 212 (UN, 2007, s. 18). 

 

Z amerického Centers  for Deseases Control and Prevention, National Center for Injury Prevention 

and Control vzišli nasledovné návrhy indikátory: 

 Počet ľudí a ich charakteristiky vystavený partnerskému násiliu 

 Počet a typy prípadov partnerského násilia (pridruţené zranenia a ostatné následky) 

Správa z roku 2002 obsahuje presnú definíciu NPŢ zo strany intímneho partnera na zabezpečenie 

konzistencie pouţívanej terminológie a zberu dát. Pokrýva iba  partnerské násilie na ţenách, pričom 

odporúča zisťovanie prevalencie ako aj incidencie NPŢ zo strany intímneho partnera (UN, 2007, s. 17)  

 

Osobitným počinom je uţ spomínané španielske National Observatory on Violence against Women, 

ktoré sa snaţí o komplexný zber údajov  a teda aj  výpočet indikátorov z dát z celoplošných 

populačných prieskumov, administratívnych údajov  zo všetkých sektorov, ako aj indikátorov 

politického pôsobenia. Navyše  pre účely zberu informácii  zo sféry  prokuratúry a súdnictva bolo 

zriadené osobitné observatórium a sledovanie priebehu prípadov rodovo-podmieneného násilia 

v systéme spravodlivosti.   

 

Po zriadení národných nezávislých observatórií na systematické, pravidelné zbieranie, spracovanie  

a publikovanie všetkých typov dát vyzýva aj záverečná správa kampane Rady Európy  z roku  2008 

(EG-TFV, 2008/6, s. 84). Hoci  ešte netrvá na harmonizovaných  celoeurópskych indikátoroch, vyzýva 
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na zostavenie  indikátorov, ktoré by podporovali rozhodovanie, intervenciu, monitoring a evaluáciu 

implementovanej politiky a opatrení. Údaje by sa pritom mali zbierať od rozličných zdrojov (polície, 

súdnictva, zdravotníckych sluţieb, národných a regionálnych prieskumov, od mimovládnych 

organizácií a iných organizácií)  Rada Európy nabáda aj na presieťovanie   národných observatórií, 

výskumných ústavov a univerzít, ktoré sa problematikou NPŢ zoberajú, ako aj k vytváraniu 

strategických partnerstiev štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Spoločné, štandardizované  

celoeurópske indikátory, metódy a nástroje pre porovnávanie  údajov  by mali byť výsledkom aţ po  

zvýšenej kooperácií  členských štátov a zdieľaniu svojich údajov o NPŢ.  

3.3.  PRIJATÉ  MEDZINÁRODNÉ  INDIKÁTORY  

 Na úrovni Organizácie Spojených národov boli aktuálne Štatistickou komisiou OSN schválené 

nasledovné základné medzinárodné indikátory na meranie násilia páchaného na ţenách, vnímané ako 

východiskový bod pre ďalšie aktivity v identifikovaní najlepších spôsobov merania (UN, 2009a): 

1. Celková a vekovo špecifická miera ţien vystavená sexuálnemu násiliu za obdobie 

posledných 12 mesiacov podľa  vzťahu k násilníkovi/kom a frekvencie 

2. Celková a vekovo špecifická miera ţien vystavená fyzickému násiliu počas ţivota podľa 

závaţnosti násilia, vzťahu k násilníkovi/kom a frekvencie 

3. Celková a vekovo špecifická miera ţien vystavená sexuálnemu násiliu za obdobie 

posledných 12 mesiacov podľa  vzťahu k násilníkovi/kom a frekvencie 

4. Celková a vekovo špecifická miera ţien vystavená sexuálnemu násiliu počas ţivota podľa  

vzťahu k násilníkovi/kom a frekvencie 

5. Celková a vekovo špecifická miera ţien vystavená sexuálnemu alebo fyzickému násiliu zo 

strany súčasného alebo bývalého intímneho partnera za obdobie posledných 12 mesiacov 

podľa frekvencie  

6. Celková a vekovo špecifická miera ţien vystavená sexuálnemu alebo fyzickému násiliu zo 

strany súčasného alebo bývalého intímneho partnera počas ţivota a frekvencie 

Prijaté indikátory sú výsledkom niekoľkoročného úsilia viacerých expertných skupín zastupujúcich 

všetky svetadiely  (za Európu Taliansko a Bulharsko) a konzultované ďalšími relevantnými skupinami 

odborníkov a odborníčok v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov.  

Indikátory sa vzťahujú iba na fyzické a sexuálne násilie páchané na ţenách z dôvodu, ţe v súčasnosti 

ide o extrémne relevantné formy násilia,  ktoré sú predmetom univerzálneho záujmu (UN, 2009a, s. 5).  

Nevylučujú však vymedzenie, resp.  sledovanie aj iných foriem násilia v budúcnosti či  pokračujúce 

meranie aj iných foriem násilia na národných úrovniach.  

K vybraným indikátorom sa viaţe technická evaluácia sledujúca  nasledovné atribúty: 

a) Kritériá štatistického zisťovania  - interpretabilita, relevancia, primeranosť, realizovateľnosť 

vzťahujúca sa na  kvalitu merania  a štatistických informácií
13

  

b) Koncepty, definície a klasifikácia -   vymedzenie fyzického a sexuálneho násilie, resp. presná 

klasifikácia násilného správania, ako aj meranie závaţnosti násilia (podľa objektívnej stránky – 

spôsobené  konkrétne zranenia a vyhľadanie zdravotníckeho ošetrenia, hospitalizácia, podľa 

subjektívnej stránky – vnímanie obete závaţnosti danej situácie napr. ako ohrozenie  vlastného 

ţivota; alebo aj pri opakovanej viktimizácii, keď je ţena vystavená opakovaným útokom rôzneho 

násilného správania a jeden z nich má váţne následky (napr. vyţaduje si zdravotnícku pomoc) 

jasne poukazuje na celkovú závaţnosť celkovej viktimizácie); vzťah obete a páchateľa s dôrazom 

na súčasného a minulého intímneho partnera; sledované obdobie  skúsenosti s násilím (nie 

posledný rok, ale počas posledných 12 mesiacov a upresnenie pojmu „počas ţivota“) 

                                                      

13
 Väčšina kategórií vychádzala z publikácie  Statistics Canada Quaility Guidelines (4. edition) dostupnej na 

www.statcan.ca. 
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c) Zdroje štatistiky – špecializované prieskumy alebo dobre nadizajnovaný modul v rámci 

všeobecných  celoplošných zisťovaní (napr.  ako súčasť viktimizačných prieskumov za  pouţitia 

prísneho protokolu o zachovaní tajomstva a bezpečnosti respondentov/tiek; administratívne dáta 

najmä z policajných, súdnych a zdravotných záznamov, ako aj zariadení a poskytovateľov sluţieb 

obetiam násilia; komplexné kvalifikované metodologické inštrukcie  umoţňujúce  realizovať 

pravidelné, presné, relevantné štatistické meranie NPŢ v rámci národných štatistických systémov ;  

K šiestim základným indikátorom sa viaţu zatiaľ nasledovné definície pojmov: 

a) Celková miera = podiel ţien 15 a viac ročných vystavených fyzickému/sexuálnemu násiliu 

z celkové počtu ţien 15 a viac ročných; táto miera môţe byť uvádzaná ako zlomok (napr. 1 z 10) 

alebo ako percento (napr. 10 % zo všetkých) 

b) Vekovo špecifická miera = podiel ţien konkrétnej vekovej skupiny vystavených 

fyzickému/sexuálnemu násiliu zo všetkých ţien toho istého veku (5 intervalové vekové skupiny 

od 15  rokov veku ţien); táto miera môţe byť uvádzaná ako zlomok (napr. 1 z 10) alebo ako 

percento (napr. 10 % zo všetkých) 

c) Celková a špecifická miera pre násilie zo strany intímneho partnera =  podiel ţien 15 a viac 

ročných vystavených fyzickému alebo sexuálnemu násiliu zo strany  súčasného alebo bývalého 

partnera zo všetkých ţien 15 a viac ročných, ktoré majú alebo mali intímneho partnera  

 

K presnému vymedzeniu škály fyzického alebo sexuálneho násilia, ako aj škály merania závaţnosti či 

frekvencie násilných skutkov správania zatiaľ nebolo dohodnuté a je predmetom ďalšieho 

posudzovania. 
14

 

Uvaţuje  sa o pridaní ďalších indikátorov: 

a) Skoré/predčasné manţelstvo bolo Dohovorom o eliminácií všetkých  foriem násilia páchaného na 

ţenách
15

  jasne deklarované ako fenomén s  nepriaznivým dopadom na status ţien, treba však 

preskúmať jeho definíciu v kontexte  NPŢ; odlišné sú totiţto právne hranice dospelosti 

v jednotlivých krajinách, navyše sa vek komplikuje aj neoficiálnym súţitím partnerov bez 

uzavretia sobáša  

b) Mrzačenie ţenských orgánov (mutilácia, MGM) - napriek tomu, ţe sa nevyskytuje univerzálne, 

zasluhuje si všeobecnú pozornosť pre svoju závaţnosť; navyše je zistené, ţe  sa rozširuje do 

regiónov procesom migrácie 

c) Miera femicídy
16

 - celková miera vráţd/zabití ţien v jednom roku disagregovaná pohlavím 

páchateľa, vzťahom obete a páchateľa, či došlo k sexuálnemu násiliu/zneuţitiu a či bola obeť  

predmetom obchodovania/sexuálneho vykorisťovania (profesia obete). Táto fundamentálna forma 

NPŢ uţ iniciovala zmenu registrovania vráţd v mnohých krajinách. 

Na úrovni Európskeho spoločenstva zatiaľ nedošlo k harmonizácii  a prijatiu jednotného súboru 

indikátorov (EG-TFV, 2008/6, s.  61 – 72).  Na európskej úrovni sa zatiaľ pristúpilo len k zjednoteniu 

odporúčaní v oblasti NPŢ a hlavne v zbere administratívnych dát. 

Pre  výpočet indikátorov výsledku, teda zisťovanie prevalencie či incidencie by bolo potrebné 

zavedenie jednotnej metodológie. V členských krajinách EU však  boli doteraz  aplikované viaceré  

nástroje – dotazníky na zisťovanie  NPŢ
17

, zatiaľ nedošlo k ich zjednoteniu a harmonizácii.   Odporúča 

                                                      
14

 Aktuálne sa testuje v 13 krajinách OSN štandardizovaný modul  na zisťovanie NPŢ, jeho evaluácia by mala 

byť dokončená najneskôr do 2 rokov (UNECE) 
15

 Odporúčanie 25 , paragraf 36 – 39 
16

  Jadrom femicídy je zabitie/ úmrtie  ako mrzačenie ţenských orgánov, v dôsledku znásilnenia,  vraţdy zo cti, 

zabitie /manţelky, partnerky  v dôsledku eskalácie domáceho násilia a pod. Širšia definícia však hovorí 

o všetkých zabitiach ţien, z dôvodu mizogýnie, sexizmu, sexistických inštitúcií , postojov k ţenám, ktoré ţenami 

opovrhujú a povaţujú ich za druhoradých ľudí (napr. v prípade nedostatku potravy sa dáva prednosť muţskému 

dieťaťu, zatiaľ čo dieťa ţenského pohlavia umiera a pod.). 
17

 The International Violence Against Women Survey (IVAWS), Multi-Country Study on Women’s Health and 

Domestic Violence (WHO) 
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sa však  realizovať  celoplošné  populačné zisťovania cez štátne  štatistické úrady ako garantov 

metodologickej čistoty a spoľahlivosti zozbieraných dát.   Ďalej sa odporúča ročná periodicita 

z dôvodu zisťovania sezónnosti a cyklov násilia, ktoré môţe významne nasmerovať intervenciu polície 

a iných pomáhajúcich profesií (EG-TFV, 2008/6, s.  65).    

Ani v oblasti zberu administratívnych dát nedošlo napriek technologickým vymoţenostiam 

k doplneniu premenných indikujúcich NPŢ vo viacerých sektoroch, nie to ešte k zjednoteniu na 

európskej úrovni. Väčšina inštitúcií zodpovedajúcich za riešenie prípadov NPŢ zbiera údaje iba pre 

vlastnú potrebu. Navyše sa  proti zberu údajov a ich medzirezortnému vymieňaniu argumentuje aj 

ochranou osobných údajov o obetiach a páchateľoch. Tým sa stáva NPŢ neviditeľné a nie je moţné 

sledovať efektívnosť jednotlivých systémov.  Na prekonanie  prekáţok v zbere administratívnych dát, 

vydala Rada Európy Návod na zber administratívnych údajov o domácom násilí v členských krajinách 

Rady Európy, kde odporúča zavedenie nového systému evidencie dát o NPŢ v nasledujúcich krokoch: 

1. akýkoľvek zber údajov o domácom násilí v systéme polície,  zdravotníctva, súdnictva, sociálnych 

sluţieb (liniek pomoci, krízových  a poradenských centier) musí byť zaloţený na presných 

inštrukciách a zrozumiteľných záznamových protokoloch zostavených vyššími administratívnymi  

autoritami na zaistenie údajov s rovnakými definíciami a pojmami niţšími úradníkmi/čkami. 

2. Na zavedenie systému zberu administratívnych dát o NPŢ je treba najprv zmapovať    počet a druh 

administratívnych jednotiek, ktoré majú potenciál tieto údaje zbierať a urobiť si prehľad 

o iniciatívach a uţ zbieraných dátach v tejto oblasti vrátane metodológie, definícií a prístupu. Aţ 

po celkovom zhodnotení je moţné nadizajnovať  systém zberu dát  podľa pohlavia,  type násilia, 

vzťahu násilníka a obete a ich veku.  

3. Tretím krokom je vyškolenie  pracovníkov/čok , ktorí/é budú  údaje zbierať (vypĺňanie formulárov 

a záznamových hárkov), pretoţe iba údaje, ktoré sú správne  zaznamenané podľa štandardných 

pravidiel  a princípov sú uţitočné; pritom treba zabezpečiť, aby všetkým zúčastneným boli 

pravidlá evidencie zrozumiteľné a všetci boli  motivovaní k ich správnemu vypĺňaniu
18

. 

Rada Európy ďalej odporúča: 

 v evidenčnom systéme polície zaviesť pri všetkých nahlásených prípadoch/skutkoch kategóriu 

pohlavie obete/páchateľa; povahu vzťahu obete/páchateľa (určenie presných kategórií) 

 v systéme zdravotníctva sú údaje o obetiach NPŢ evidované iba veľmi zriedkavo, v krajinách 

(niektoré severné krajiny) kde sa tak deje je systém zaloţený na osobnom čísle pacienta/tky  

 ďalšie odporúčania sa vzťahujú na kampane, zavedenie programov o NPŢ vo formálnom 

vzdelávaní a zvýšenie vzdelávania profesionálov, ako aj zavedenie Kódexov na efektívne 

zobrazovanie a informovanie o NPŢ v médiách (a mediawatch na jeho dodrţiavanie) 

 výsledkom dvojkolového monitorovania Odporúčania (2002) 5  ako aj dvojročnej kampane 

má byť príprava spoločného Dohovoru o prevencii a eliminácii NPŢ, ktorú má pripraviť  

k tomuto účelu zostavená komisia s viacerých odborníkov a odborníčok z tejto oblasti, 

ustanovený má byť aj  špeciálny spravodajca alebo spravodajkyňa  pre NPŢ  pre Európu 

 osobitne sledovať usmrtenia/vraţdy ţien v dôsledku rodovo podmieneného násilia a zaviesť  

evidovanie  ročných údajov o takýchto vraţdách, pohlavie  a vek páchateľov, vzťah medzi 

páchateľom a obeťou (obeťami), informácie o obvinení a odsúdení páchateľa; zároveň majú 

byť  starostlivo analyzované aj   príčiny  a okolnosti za akých k vraţdám došlo, správa 

                                                                                                                                                                      

 

 

18
 Tu treba upozorniť, ţe administratívne dáta zachytávajú iba malú časť prípadov NPŢ. Podľa štúdie 

v Portugalsku bolo takto zaevidovaných  iba 13 % z celkovej  národnej prevalencie, iné údaje zase hovoria, ţe  

polícii nahlásené prípady NPŢ tvoria iba necelých 20 % zo všetkých prípadov. Evidované prípady NPŢ 

v akomkoľvek sektore nemôţu byť teda ukazovateľom reálnej prevalencie a incidencie NPŢ ( EG-TFV, 2008/6, 

s. 65)   



27 

 

o činnosti polície, či nedošlo k iným pochybeniam pri prevencii vraţdy ( údaje a štúdia má byť 

zverejnená kaţdý rok v priebehu 16. dní  aktivizmu proti NPŢ, .t.j.  25. 11. – 10. 12. ) 

V oblasti sledovania miery rozvoja krajín či pre dosahovanie určitých všeobecných cieľov, sú 

súčasťou globálnych ukazovateľov /indexov aj ukazovatele z oblasti  NPŢ. Násilie páchané  na ţenách 

sa tu vníma ako významná prekáţka dosahovania rodovej rovnosti, plnohodnotného uplatnenia ţien 

a zlepšenie ich kvality ţivota a ako súčasť celkového vývoja krajiny.  Premenné vzťahujúce sa na NPŢ 

sú súčasťou nasledovných globálnych indexov: 

Social institutions gender index (SIGI) -  zisťovaný a vypočítaný OECD a jej databázy Gender, 

Institutions and Development, kde jedným zo subindexov je meranie fyzickej integrity na základe 

nasledovných konkrétnych indikátorov: 

a) mutilácia je meraná ako percento ţien, ktoré boli vystavené mrzačeniu  pohlavných orgánov (ak % 

nie je dostupné, prevalencia je odhadovaná expertmi a expertkami na škále“ zriedkavo“, „často“, 

„beţne“ za kaţdú krajinu) 

b) násilie voči ţenám zloţené z troch parciálnych ukazovateľov: 

 existujúca legislatíva v oblasti NPŢ (zisťované UNIFEM a prevedená na škálu od 1 – 

pod 0, kde 1 je najhoršie dosiahnuté skóre a 0 najlepšie) ako a) 0 -  špecifická legislatíva 

v platnosti; b) 0,25 –  legislatíva sa uplatňuje, ale iba všeobecnej povahy; c) 0,5 – 

špecifická legislatíva je plánovaná, navrhnutá alebo zrevidovaná; d) 0,75 – plánovaná 

legislatíva je všeobecnej povahy, e) 1 – neexistuje ţiadna legislatíva vzťahujúce sa na 

NPŢ 

  percento ţien bitých partnermi (ak % nie je dostupné, prevalencia je odhadnutá ako  

na škále “zriedkavo“, „často“, „beţne“ za kaţdú krajinu) 

 chýbajúce/nezvestné ţeny   v populácii vzťahujúce sa na rodovú infanticídu a femicídu 

meranú na škále od 0 – 1, kde 0 indikuje, ţe nezvestné ţeny nie sú problémom a 1 

znamená váţnu incidenciu  nadmernej ţenskej úmrtnosti alebo nezvestnosti na základe 

nasledovného: 

o Existujúci presný odhad rodovej predpojatosti v úmrtnosti ţien 

o Preskúmanie podielu muţov/ţien  mladých ľudí a dospelých ľudí v populácii (ak 

je podiel /ţien/muţov abnormálne vysoký v porovnaní s celkovou mierou 

úmrtnosti v populácií a rozdiely sa nedajú vysvetliť biologickými alebo 

socioekonomickými faktormi ako je napr. rodovo podmienená medzinárodná 

migrácia, skóre odráţa nadmerný výskyt muţov(maskulinity) v týchto dvoch 

skupinách) 

Index je zisťovaný a vypočítaný iba pre krajiny mimo OECD mapujúci ešte ďalšie premenné 

vzťahujúce sa na sociálne inštitúcie významne obmedzujúce slobodu  a práva ţien (napr. sloboda 

odievania, sloboda pohybu, rovnosť v dedení a pod.). Pre vyspelé krajiny sa povaţujú tieto 

ukazovatele ako neprimerané vzhľadom na iné štádium vývoja legislatívy či uplatňovania ľudských 

ţenských práv. Odporúča sa vypracovanie osobitnej sústavy premenných, ktoré by lepšie 

odzrkadľovali skutočný stav v krajinách OECD. Doteraz sa tak nestalo, konštrukcia a štatistické 

overenie vzájomnej interferencie jednotlivých premenných je však inšpirujúcim príkladom pre 

konštrukciu podobného indexu fyzickej integrity pre Európu a ostatné krajiny OECD.  

 Global Gender Gap (GGG)  - index World Economic Forum zostavený zo 4 subindexov  kaţdoročne 

dopĺňaný ďalšími údajmi čerpajúcimi práve zo SIGI indexu pre všetky krajiny. Vyspelé krajiny 

prevaţne dosahujú v týchto ukazovateľoch najvyššie skóre 1, takţe skutočne sa ukazuje neprimeranosť 

takto zisťovanej fyzickej integrity ţien  v týchto krajinách. Súčasťou subindexov alebo medzi hlavné 

ukazovatele patria okrem iného aj: 

 Priemerný vek ţien pri sobáši - OECD 

 Miera plodnosti (na jednu ţenu) - WHO  

 Celková miera podielu muţov/ţien v populácii – OECD 

 Pôrody za účasti odborného personálu (%) – WHO – databáza WHOSIS) 
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 Percento  vydatých ţien pouţívajúcich antikoncepciu (UNECE) 

 Miera dojčenskej úmrtnosti (na 1 000 ţivonarodených detí) – WHO (databáza WHOSIS) 

 Miera úmrtnosti ţien pri pôrode (na 100 000  pôrodov) – WHO (WHOSIS) 

 Miera plodnosti adolescentiek (pôrody na 1 000 ţien vo veku 15 – 19 rokov) - WHO 

Mnoho z týchto ukazovateľov a premenných sú súčasťou Miléniových rozvojových cieľov  OSN 

(MDG), najmä cieľa č. 5 -  zlepšenie zdravia matiek  s dvomi podcieľmi:  v období 1990 – 2015 zníţiť 

o 2/3 úmrtnosť ţien pri pôrode a do roku 2015  dosiahnuť  univerzálny prístup k reprodukčnému 

zdraviu. (Official list of MDG indicators, 2008). Osobitne sa NPŢ vzťahuje aj na 3. cieľ na podporu 

rodovej rovnosti a posilnenie ţien. Medzi sedem priorít  podpory vzdelania a rodovej rovnosti  patrí  

boj proti NPŢ s navrhovaným indikátorom prevalencie domáceho násilia: percento ţien od 15 – 49 

rokov, ktoré nahlásili skúsenosť s fyzickým násilím za ostatný rok zo strany intímneho partnera (UN, 

2007, s. 17) 

 

3.4.  KOMPARATIVITA  A MEDZINÁRODNÝ RÁMEC INDIKÁTOROV  

 

Medzi najväčšie identifikované prekáţky komparativity indikátorov patria nasledovné aspekty: 

 Nepresnosti v definícií NPŢ a jej následného operaconalizovania (násilia páchané na ţenách, 

rodovo podmienené násilie
19

, domáce násilie – ich vymedzenia, ich vzájomný vzťah); rodovo-

podmienené násilie predznamenáva uţ úmysel, dôvod, príčinu, pričom napr. vraţda či zabitie 

ţeny bez zistenia úmyslu nie je moţné jednoznačne zaradiť do NPŢ ako rodovo – 

podmieneného násilia 

 Sledované formy násilie  sú národne – kultúrne špecifické; napríklad označenie fyzické násilie 

môţe znamenať aj mutiláciu, ale aj facku; nie je zostavená presná a úplná klasifikácia 

jednotlivých prejavov NPŢ 

 Škály NPŢ beţne pouţívané vo vyspelých krajinách sú neadekvátne voči hrubému násiliu voči 

ţenám v rozvojových ale aj iných krajinách, napr. opakované znásilňovanie počas vojenských 

konfliktov odhad ţien znásilnených v Bosne počas vojny 1992 – 1995 sa odhaduje na 20 000 

moslimských ţien) 

 Nízka identifikácia a odkrytie osobitostí škodlivých rodovo-podmienených praktík na ţenách, 

ako je napr. nútené sobáše a gravidita neplnoletých dievčat,  patologické stravovanie (anorexia 

a bulímia) v dôsledku kultúrno a rodovo podmieneného kultu štíhlosti,  vysoko rizikové 

estetické  kozmetické operácie  a procedúry, a pod. 

 Navrhované a rozvinuté indikátory väčšinou reflektujú národné potreby, resp. ochotu štátov na 

zber  relevantných údajov a nie vţdy sú tieto primerané a vhodné na medzinárodnú 

komparáciu 

 Komparativita jednotlivých indikátorov je väčšia  v rámci časových radov v jednej krajine, 

ako medzi krajinami v akomkoľvek období 

 Odlišná alebo nerozvinutá spoločná metodológia na meranie indikátorov výsledku 

(prevalencie NPŢ) 

 Neúplnosť  a odlišná rozpracovanosť viacerých druhov indikátorov, výsledku a politického 

pôsobenia, z dôvodu odlišného účelu formulovania sledovania hodnôt indikátorov 

 

                                                      

19
 Zanedbávanou oblasťou je rodovo-podmienené násilie páchané na muţoch vyplývajúce zo socializácie 

chlapcov a muţov ku agresii, riešeniu konfliktov násilím, riskantnému správaniu a neschopnosti odhadnúť 

rizikovú situáciu, kultu násilia v spoločnosti a kultúry vôbec. 



29 

 

Navrhovaný rámec Expertnej skupiny OSN (UN, 2007, s. 21 – 25) na stanovenie harmonizovaných 

indikátorov NPŢ sa vzťahuje na nasledovné aspekty
20

: 

Špecifické aspekty –  oblasť NPŢ sa vyznačuje niektorými osobitosťami, ktoré ovplyvňujú výber 

zbieraných dát, ich interpretáciu a  vyuţitie pre výpočet indikátora; zabezpečené by preto malo byť, 

aby údaje boli vyuţité: 

 na zmysluplné meranie prevalencie a incidencie NPŢ 

 na zmysluplné meranie závaţnosti násilia, najmä vo vzťahu na ich dopad/dôsledky 

 napomohli nasmerovať pozornosť na problematiku NPŢ  do nastávajúceho/pravidelného 

zberu údajov a politického vývoja pri zachovaní  odpovedajúcich špecifických 

poţiadaviek na zber dát a vývoja politiky vo vzťahu k NPŢ 

 vyústili do precízneho mapovania vzorov NPŢ ako odlišného od toho páchaného na 

muţoch 

Aspekty konzistencie  -  vzhľadom na nákladovosť a komplexnosť zbieraných dát, indikátory by mali 

v čo najväčšej miere: 

 vyuţívať dostupné dáta 

 konzistencia vyuţívania dát by mala byť zabezpečená cez sledované časové obdobie, ktoré by 

malo  byť dlhšie ako aj súčasné obdobie (počas ţivota a za ostatných 12 mesiacov) 

 zabezpečovať konzistenciu v identifikácii tej istej podskupiny populácie 

Aspekty všeobecnosti a špecifickosti indikátorov - medzinárodné indikátory môţu pozostávať iba 

z jednej – dvoch celkových mier NPŢ reflektujúcich prevalenciu a incidenciu všetkých foriem násilia. 

Mali by ale aj v prípade potreby poskytovať špecifické indikátory vzťahujúce sa na rôzne formy 

násilia. Odporúča sa však zostaviť viac špecifických indikátorov, pretoţe zameranie iba na jeden druh 

NPŢ (napr. domáce násilie) by neumoţňovalo zostaviť komplexného programu na elimináciu NPŢ. 

Okrem toho, národné špecifiká čo do foriem NPŢ ako aj rôzne druhy meranie a zisťovania 

neumoţňujú  medzinárodnú komparativitu indikátorov. 

Rôznorodosť foriem a prejavov NPŢ – pri uvaţovaní nad indikátormi merajúcimi oblasť  násilia, sú 

dostupné viaceré moţnosti: 

 jeden celkový indikátor na pokrytie NPŢ  bez identifikácie osobitých foriem násilia 

 jeden celkový indikátor NPŢ, ale s moţnosťou disagregácie rozličných foriem NPŢ 

 osobitný indikátor pre kaţdú z foriem NPŢ 

 vyuţitie viacerých indikátorov, kaţdý pre viac beţnú formu NPŢ 

 jeden indikátor zameraný na domáce násilie alebo partnerské násilie 

Výskyt (prevalencia) a prípady – obidve miery merajú rozsah násilia. Prevalencia sa vzťahuje na 

podiel populácie so skúsenosťou násilia za dané obdobie, obyčajne buď počas ţivota (dospelého), 

alebo za ostaných 12 mesiacov. Prípady sa  vzťahujú na počet prípadov násilia v danej populácii (napr. 

x prípadov na 100 alebo 1000 ľudí) počas sledovaného obdobia. Je rozdiel medzi prípadovosťou 

(incidenciou) a prípadom. Pojem incidencia sa pouţíva najmä v zdravotníctve, kde znamená počet 

nových prípadov v danom čase. Prípad je  pojem často pouţívaný v trestno-právnom systéme 

a vzťahuje sa na počet trestných činov v danej populácii za sledované obdobie. Odporúča sa vyuţitie 

konceptu prípad.  

Prevalencia a počet prípadov môţu byť zhodné, ak by kaţdá obeť bola vystavená iba jednému prípadu 

násilia za sledované obdobie. Ak je však obeť vystavená opakovanej viktimizácii,  počet prípadov 

v danej populácii bude významne vyšší ako  miera prevalencie v danej populačnej jednotke. Ak sa 

teda meria rozsah NPŢ počas ich ţivota (alebo dospelého ţivota) uprednostňuje sa viac prevalencia 

pred prípadom, pretoţe je dosť nepravdepodobné, ţe by bol presne zaznamenaný  (spomenutý) kaţdý  

prípad počas tak dlhého obdobia. Ak sa sleduje kratšie obdobie (za  ostatných 12 mesiacov), počet 

prípadov môţe byť zistený presnejšie a tam kde je to moţné, poskytnúť aj profil rozsahu opakovanej 

a viacnásobnej viktimizácie ţien.  

Aspekty závaţnosti a dopad/následky NPŢ – prevalencia a počet prípadov nie sú dostatočnou mierou 

NPŢ, pretoţe  vzhľadom na povahu NPŢ, najmä domáceho (ako opakovaný sled, často stupňujúceho 

                                                      

20
 Aspekty sa vzťahujú iba na indikátory výsledkov- teda merania, expertná skupina OSN sa nezaoberala 

indikátormi politického pôsobenia. 
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sa násilného správania). Odporúča sa teda aj zisťovanie závaţnosti násilia väčšinou cez kategórie 

frekvencie zaţitých prejavov násilia, s alebo bez zranenia (zdravotného poškodenia a ak áno, 

závaţnosť zdravotného poškodenia. Vyuţíva sa najmä škálu CTS – Conflict Tactics Scale, ktorá je 

hierarchicky usporiadaním prejavov násilia (najmä fyzického, domáceho násilia).  

Závaţnosť násilia je meraná dvomi kategóriami:  

 frekvenciou útokov
21

 (jeden prípad, viac ako jeden prípad, opakovane, stále) Tu je počet 

opakovaní, ktorým je vystavená tá istá osoba, vnímaná ako miera závaţnosti. Počet opakovaní 

(počet prípadov) je iná ako počet prípadov v populácii. Znamená priemerný počet 

prípadov/prejavov násilia na jednu osobu vystavenej násiliu. Výhodou frekvencie útokov je jej 

zmysluplnosť, nevýhodou je jej prelínanie s rozsahom NPŢ  meraným ako počet prípadov.  

 poškodenie na zdraví – je zisťované z pohľadu obete cez sériu otázok a viac menej je 

kompatibilné z národnými kategóriami z trestno-právnych a zdravotníckych systémov ako 

ťaţké ublíţenie na zdraví a ľahké ublíţenie na zdraví (závaţný násilný trestný čin a menej 

závaţný násilný trestný čin). Niekedy je závaţnosť zisťovaná aj dôsledkami (bezprostrednými, 

alebo dlhodobými) násilia ako je napr. strach o ţivot, násilia počas tehotenstva, dopad na deti 

– svedkov násilia. 

Aspekty časového obdobia -  obyčajne sú sledované dve základné obdobia 

 počas ţivota – buď počas celého alebo od dospelosti (vtedy treba špecifikovať či od 15, 16, 18 

rokov); dôleţité pre stanovenie rozsahu NPŢ a zvýšenie povedomia a dôleţitosti problému; 

vzťahuje sa najmä na prípady/druh násilia, ktoré sa vyskytnú raz za ţivot, alebo je 

nepravdepodobné, ţe sa vyskytnú viac ako raz; významné pre začatie zberu dát o NPŢ 

a rozvoj metodológie  

 v poslednom období – t. j. ostatných 12 mesiacov, alebo dlhšie obdobie 3 alebo 5 rokov; 

kompatibilné s časovým obdobím zberu a reportovania dát so systémom polície, súdnictva; ak 

je prevalencia za ostatný rok nízka, moţno pouţiť väčšiu výberovú vzorku; mnohé krajiny uţ 

realizovali výskum NPŢ za obe sledované obdobia (WHO, IVAWS, DHS, CDC prieskumy);  

ročné sledovanie prevalencie či počtu prípadov je rizikové z hľadiska podhodnotenia miery 

prevalencie bez pouţitia osobitných otázok/modulov alebo tréningu anketárov/riek. Väčšina 

prieskumov, aj keď nie je realizovaná kaţdý rok, zisťuje údaje za posledný rok; kratšie 

obdobie na spomenutie si môţe napomôcť presnosti, hoci nie sú zatiaľ dostupné techniky 

redukujúce „teleskopický“ efekt 

Aspekty populácie a podskupín – dôleţité najmä pre komparativitu a vzťahujú sa na : 

 vek -  väčšina  výskumov NPŢ sa vzťahuje na dospelé ţeny (15 alebo 18 a viac rokov) a horná 

hranica je 70 a 75  rokov; niektoré sa zameriavajú na reproduktívny vek do 49 rokov (väčšina 

zdravotníckych výskumov)´, čím sa znemoţňuje zisťovanie NPŢ na starších ţenách 

(senioroch) 

 status ţien (obetí) -  uvaţuje sa o dospelých ţenách bez ohľadu na rodinný  (manţelský) 

status; aktuálne vydaté alebo s partnerom, aspoň raz vydaté alebo ţijúce s partnerom 

(kohabitujúce, ţijúce vo faktickom manţelstve, v registrovanom partnerstve); niekde sa 

zaraďuje aj nekohabitujúce  intímne partnerstvo;  zisťovanie miery prevalencie/incidencie 

NPŢ v a mimo  intímneho partnerstva sa viaţe na  konkrétneho menovateľa (zo všetkých ţien 

v danej kategórií, napr. aspoň raz vydatých/ţijúcich v partnerstve, alebo na 100 takýchto ţien, 

všetky ţeny v danej vekovej kategórií a pod.). 

 

 

 

                                                      

21
 Vyuţívanie označenia útok/skutok,/prejav/prípad/skúsenosť nie sú ustálené, predstavujú však  konkrétny 

prejav násilného správania, ako napr. poniţovanie pre inými ľuďmi, vyhráţanie zbitím/zabitím, bitka, vymáhanie 

sexuálneho styku a pod.  
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4. NÁVRH INDIKÁTOROV  PRE SLOVENSKO 

 

4.1. RÁMEC A ŠTRUKTÚRA  INDIKÁTOROV NPŢ  

 

Pre  komplexné a systémové uchopenie problematiky  prevencie a eliminácie NPŢ  sme vypracovali 

všeobecný rámec  identifikácie celého súboru indikátorov na sledovanie pokroku  a evaluáciu 

nastavenia  opatrení v tejto obolasti. Východiskom rámca  je základný cieľ stratégie  a jej akčných 

plánov: prevencia a  eliminácia násilia páchanéhon a ţenách
22

. Ak je cieľom  predchádzanie  

a redukovanie NPŢ (s konečným cieľom jeho úplnej eliminácie), treba indikátory, ktoré napĺňanie 

tohto cieľa budú sledovať, t..z.  sledovať pokrok v danej  v problematike.  Rámec indikátorov tvoria 

štyti základné dimenzie: 

1. DIMENZIA VÝSLEDKOV 

 

Odzrkadľuje a   hodnotí  progres v redukcii výskytu reálneho NPŢ 

v populácii, ako dôsledok nastavenia a efektivity mechanizmov 

troch zvyšných dimenzií. Indikátory  sa vzťahujú najmä  na mieru 

femicídy  (krajné zlyhanie mechanizmov) a prevalenciu všetkých 

foriem NPŢ  v populácii zisťovanú cez štandardizovaný modul 

zaručujúci komparabilitu s mediznárodne prijatými základnými 

indikátormi merania NPŢ. Ide o indikátory merajúce redukcie NPŢ 

de facto. (Indikátory výsledku, ďalej len IV) 

2. DIMENZIA NASTAVENA 

PROCESOV 

Vzťahuje sa na nastavenie nástrojov a mechanizmov prevencie, 

ochrany, intervencie, zmierňovania dopadov a reintegrácie ţien 

zasiahnutých násilím, ale aj na  opatrenia a poskytované sluţby 

(rozsah a kvalitu) všetkých zodpovedných inštitúcií – orgánov  

činných v trestnom konaní, zdravotníctva,   sociálneho  a  

mimovládneho systému. Najobjemnejšia dimenzia čo do počtu 

indikátorov vzhľadom na  rezortnú prierezovosť a rôznorodosť 

poskytovanej pomoci a intervencie.   

Indikátory sa vzťahujú najmä  na pokles prípadov NPŢ ich 

detekciou, intervenciou a poskytnutím  sluţieb pomoci 

jednotlivými zodpovednými  inštitúciami. Ide najmä o ukazovatele    

evidovanej incidencie NPŢ a poskytovaných sluţieb  podľa 

prijatých štandardov špecifických potrieb ţien zaţívajúcich násilie 

(administratívnej štatistiky) úzko prepojených s kvalitou 

a úplnosťou evidenčných systémov, resp. efektívnosťou 

jednotlivých nastavených procesov. Ide hlavne o ukazovatele 

efektívnosti  procesov a profesionalizáciu pomáhajúcich profesií. 

(Indikátory procesov, ďalej len IP). 

                                                      

22
 Vtejto súvislosti  treba uviesť, ţe v stratégií sa uvádza aj prevencia a eliminácia násilia v rodinách, pričom sa 

tým myslí násilie voči deťom, starším a zdravotne postihnutým osobám ako najohrozenejším osobám v rodine. 

Ţeny sú však chápané ako prierezová kategória, čo je zdôvodnením pre ďalšiu zameranosť stratégie primárne na 

ţeny. Prvý  a druhý akčný plán však uţ vychádzajú z definície OSN o NPŢ ako rodovo – podmienenom násilí 

a všetky oblasti sú zamerané výhradne na ţeny (a ich deti, ak boli svedkami násilného vzťahu v párových 

vzťahoch). Agenda násilia páchaného na ţenách ako dôsledok nerovného postavenia ţien a muţov v spoločnosti 

sa tak  zosúladila s politikami OSN a EU a stala sa súčasťou agendy  rodovej rovnosti podporujúcej aj zdravú, na 

rovných vzťahoch medzi muţmi a ţenami zaloţenú rodinu. 
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3. ŠTRUKTURÁLNA 

DIMENZIA 

Reflektuje prijímanie, nadväznosť a súčinnosť strategických 

dokumentov, legislatívnych opatrení a ich implementáciu / 

vyuţívanie, v ideálnom prípade s dôsledným zhodnotením ich 

efektivity.   Prevaţne ide o kvalitatívne indikátory, ktoré sú 

súčasťou medzinárodných monitorovacích mechanizmov (dátum 

prijatia/pokrytie/dátum vstupu do platnosti  a pod.) Spadajú sem aj 

aktuálne programy/akčné plány/projektové aktivity  na všetkých  

relevantných  horizontálnych  a vertikálnych úrovniach a ich 

personálne a finančné zabezpečenie. Indikujú realizovanie 

prevencie a eliminácie NPŢ de iure, sú však nevyhnutným 

predpokladom na dosahovanie cieľa. (Indikátory štruktúry, ďalej 

len IS) 

4. SPOLOČENSKO 

KONTEXTOVÁ DIMENZIA 

Vzťahujú sa  na aspekty spoločenského prostredia, ktoré NPŢ 

priamo indikujú, predikujú, udrţiavajú, ovplyvňujú alebo inak 

súvisia. Zohľadňujú najmä fakt, ţe rodovo podmienené násilie na 

ţenách úzko súvisí s patriarchálnou štruktúrou spoločnosti 

a s udrţiavaním tradičnej, rodovo stereotypnej ţenskej a muţskej 

identity. Ide o aspekty  rodových nerovností ako výnamného 

faktora výskytu NPŢ ( celková úroveň rodovej rovnosti 

v spoločnosti, indikátory ekonomickej autonómnosti ţien , rodovo 

členené  sociálno – ekonomické  podmienky),  ale aj celkovú 

úroveň  násilnej / mravnostnej kriminality a mieru jej objasnenosti  

( juvenilná kriminalita a klientela reedukačných zariadení 

a opatrení sociálnej kurately) a iných sociálno – patologických 

javov ako kriminogénnych faktorov.  Zaraďujeme sem aj postojové  

indikátory vzťahujúce sa na pociťovanú mieru bezpečnosti, mieru 

tolerancie násilia a spoločenskú akceptáciu domáceho násilia na 

ţenách ako spoločenského problému.  (Indikátory kontextu, ďalej 

len IK). 

 

4.1.1. INDIKÁTORY VÝSLEDKOV 

 

Pre zisťovanie progresu najrelevantnejšími inikdikátormi výsledkov  sú tie, ktoré  sa vzťahujú  na 

prevalenciu (mieru výskytu)  NPŢ  v populácii.  Zdôrazňujeme, ţe ide o reálnu mieru výskytu 

násilia, teda nie zistenú z nahlásených či evidovaných prípadov (evidovaná prevalencia a incidencia), 

ale v kriminológii nazývanú „latentnú“ (skrytú) prevalenciu násilia. Doterajšie poznatky uvádzajú, ţe 

políciou je zistených (nahlásených) len asi 20 % prípadov NPŢ (hlavne partnerského a sexuálneho 

náilia). Reálna prevalencia NPŢ v populácii zisťovaná valídnymi a spoľahlivými, metodologicky 

korektnými a štandardizovanými postupmi  na reprezentatívnej vzorke populácie s moţnou 

extrapoláciou je najspoľahlivejším  ukazovateľom skutočného výskytu násilia. Problémom je následná 

kompartivita prevalencie  jednotlivých foriem NPŢ (fyzické, sexuálne, psychické poškodzovanie či 

sociálna kontrola a pod.) s evidovanými prípadmi násilia, či uţ podľa skutkovej podstaty trestného 

činu, zdravotníckych  či iných záznamov (viac pozri indikátory procesov). 

Bliţšie vymedzenie indikátora výsledku prevalencia NPŢ  =  podiel ţien z celkovej populácie ţien 

konkrétnej kategórie so skúsenosťou násilia vzhľadom na druh násilia (fyzické, sexuálne), vzhľadom 

na dobu zaţitej skúsenosti (počas ţivota, za posledných 12 mesiacov), vzhľadom na vzťah 

k násilníkovi (intímny partner/ iný muţ) a frekvencie (opakovaní): 
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1. Podiel ţien 15 a viac ročných so skúsenosťou fyzického násilia počas ţivota (z celej populácie 

ţien 15 a viac ročných) 

2. Podiel ţien 15 a viac ročných so skúsenosťou sexuálneho násilia počas ţivota (z celej populácie 

ţien 15 a viac ročných) 

3. Podiel ţien 15 a viac ročných so skúsenosťou fyzického násilia za ostatných 12 mesiacov (z celej 

populácie ţien 15 a viac ročných) 

4. Podiel ţien 15 a viac ročných so skúsenosťou sexuálneho násilia za ostatných 12 mesiacov (z celej 

populácie ţien 15 a viac ročných) 

5. Podiel ţien 15  a viac ročných  so skúsenosťou fyzického/sexuálneho násilia  počas ţivota zo 

strany intímneho partner (súčasného/bývalého) zo všetkých ţien majúcich  v minulosti alebo 

súčasnoti)  intímneho partnera. 

6. Podiel ţien 15  a viac ročných  so skúsenosťou fyzického/sexuálneho násilia za ostatných 12 

mesiacov zo strany intímneho partner (súčasného/bývalého) zo všetkých ţien majúcich  

v minulosti alebo súčasnoti)  intímneho partnera  

 

Takto naformulované indikátory sú najhlavnejšie a komparatívne z medzinárodne prijatými 

základnými indikátormi. Zisťované sú štandardizovaným  celoplošným populačným modulom 

v domácnostiach  pri dodrţaní všetkých  etických a metodologických pravidiel (o stave súčasného 

vývoja modulu pozri viac 2.1.).  

 

Rozširujúcimi indikátormi je aj prevalencia psychického poškodzovania, sociálnej kontroly 

a ekonomického násilia podľa presne vymedzených prejavov, opäť disagregovaná podľa zisťovanej 

doby (počas ţivota/za ostatných 12 mesiacov)  podľa vzťahu k násilníkovi (intímny partner/iný muţ), 

podľa frekvencie ( ako často).
23

 

 

Z predchádzajúcich indikátorov bude moţné získať aj: 

a) celkovú mieru prevalencie NPŢ počas ţivota a za  ostatných 12 mesiacov 

b) celkovú mieru prevalencie NPŢ zo strany intímneho partnera počas  ţivota a za 

ostatných 12 mesiacov 

 

Aktuálne sa testujú aţ dva štandardizované moduly s premennými potenciálne vhodnými na výpočet 

indikátorov prevalencie. Viktimizačný prieskum ako pilotný projekt luxemburského Eurostatu testuje 

Štatistický úrad (zod. p. Plačintár) a výsledky o vhodnosti modulu budú známe v prvej polovici roka 

2010.  Predbeţné výsledky však naznačujú, ţe celý viktimizačný dotanzík je príliš rosiahly, čo by 

mohlo mať negatívny vplyv na validitu údajov a uţ teraz sa prepodkladá skracovanie (moţno aj 

o osobitný podmodul  partnerského násilia). Druhým nedostatkom je finančná nákladnosť 

celoplošného cenzového zisťovania (prepoklad počtu najmenej 2 000  domácností je momentálne nad 

moţnosti finančného zabezpečenia ŠU) Periodicita 4 – 5 rokov však vysoké náklady relativizuje 

a moţné je aj viaczdrojové financovanie.  

Druhým testovaným modulom je uţ spomínaný, osobitný modul na zisťovanie  násilia na ţenách 

UNECE. Výhodou modulu je jeho komplexnosť čo do etického manuálu na zisťovanie a zrejme aj 

metodiky spracovania dát. Modul je veľmi podobný luxemburskému modulu, obohatený však aj  o iné 

premenné vťahujúce sa na reakciu ţien, spôsoby hľadania pomoci a spokojnosť s poskytnutou 

pomocou. Jeho nákladovosť by bola zrejme podobná tomu zo ŠU, v prípade  podobnej periodicity 

však ide  o podobné relativizovanie potrebnej sumy.  

 

Na Slovensku boli doteraz realizované 2 reprezentatívne výskumy násilia páchaného na ţenách (2002 

– 2008, IVPR, zisťované iban na  ţenách vo veku 18+, zisťovanie skúsenosti s NPŢ počas celého 

                                                      

23
 Ku frekvencii sa často uvádza aj miera závaţnosti, doposiaľ však nebola presne v mediznárodných 

dokumentoch definovaná. V niektorých  sa závaţnosť určuje na škále frekvencie, inde na osobitnej škále podľa 

stupňa poškodenia (ľahké, ťaţké zranenie a pod.).  Presná metodika spracovnia dát získaná zo štnadardizovaného 

štatistického  populačného zisťovania bude zrejme vypracovaná po pilitnom overení v teréne. Postup pre výpočet 

stanovených indikátorv bude  pravdepodobne tieţ štandardizovaný.  
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ţivota), z ktorých sa dajú nateraz medzinárodne stanovené indikátory spätne vypočítať avšak s rizikom 

zníţenej komparativity čo do zahrnutých prejavov fyzického či iného násilia a frekvencie. 

Ministerstvo spravodlivosti a jeho odbor kriminológie a prevencie kriminality v rokoch 2007 a 2009 

uskutočnili  Prieskum obetí kriminality u osôb 15 a viac ročných o výskyte „skrytej“ trestnej činnosti  

( lúpeţné a fyzické napadnutie, sexuálne násilie a týranie) a vplyv tejto trestnej činnosti na obete a ich 

reakcie.  Pre  výpočet hodnôt  navrhovaných indikátorov je dôleţité, ţe  bola zisťovaná skúsenosť za 

posledných 12 mesiacov, čím by sa získala  aj nedávna prevalencia násilia, aj keď opäť s výhradami 

voči komparativite.  Na základe súčasných poznatkov je však   financovanie  tohto prieskumu taktieţ 

otázne a bude predmetom ďalšieho jednania.  

 

Okrem mier prevalencii medzi hlavné indikátory výsledkov patria aj miery femicídy =   podiel ţien 

násilne usmrtených v dôsledku rodového násilia zo všetkých násilných úmrtí.  Presné definovanie 

femicídy, resp. ktoré násilné úmrtia ţien sa budú povaţovať za rodovo podmienené usmrtenia je 

kultúrne veľmi rôznorodové. Patria sem, samozrejme, ţeny zavraţdené v dôsledku  eskalácie násilia 

v párových vzťahoch,
24

 sexuálne vraţdy/zabitia ţien, zabitie prostitútok, ale aj ţenská infanticída, 

smrť kvôli venu, smrť v dôsledku mutilácie, nevysvetlené úmrtia rodičiek, nezvestné osoby – ţeny, 

samovraţednosť ţien v dôsledku skúsenosti s násilím a pod.    

Predbeţne je definovaný  index femicídy =  podiel  vráţd ţien na celkovom počte vráţd v danom 

roku. Zdrojom dát sú politicajné štatistiky odhalenej, prípadne objasnenej kriminality s potrebou 

disagregácie pohlavia zavraţdenej osoby a objasneného páchateľa podľa pohlavia a vzťahu medzi 

nimi (partner/príbuzný/iný muţ/neznámy a pod.,),  resp. bliţšie podrobnosti o danom prípade vraţdy 

(napr.  zamestnanie obete pre zistenie zabitia prostitútky a pod.).  

Ďaľším potenciálnym zdrojom sú zdravotné  evidenčné štastistiky o úmrtiach osôb zisťované  

prostredníctovm Listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (č. štatistického výkazu 

obyv. 3 – 12), kde je uvedené pohlavie a  príčiny úmrtia podľa  Medzinárodnej štatistickej klasifikácie 

chorôb a pridruţených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie (MKCH-10). Kategórie  

sledovaných príčin spadajú do vonkajších príčin a budú predmetom empirického overovania.  

Zo zdravotných štatistík  pre mieru femicídy  by bolo moţné vyuţíť aj Hlásenie príčin a okolností 

úmysleného sebapoškodzovania (samovraţdy a samovraţedný pokus) ; (formulár štatistického 

výkazníctva ZS (MZ-SR) 2 – 12) a jeho spracovanie príslušnou inštitiúciou.
25

  

Nateraz bude femicída zisťovaná nasledovnými administratívnymi údajmy: 

 ţeny  - obete vraţdy v danom roku (  absolútne a relatívne počty vzhľadom na celkový 

počet vráţd v danom kalendárnom roku) 

 počet zavraţdených ţien  páchateľom známym/neznámym (nezisteným)
26

 

 počet zavraţdených ţien podľa vzťahu k páchateľovi   

o intímnym partnerom = manţel/druh/priateľ; súčasný/bývalý 

o iný príbuzný (otec, brat, syn, vnuk,...) 

o iný známy muţ 

                                                      

24
 Z ostatných odporúčaní komisie CEDAW pre Slovensko  a súčasťou NAP je vypracovanie štúdie o vraţdách 

ţien v párových vzťahoch, resp. domáceho násilia. Dôraz je pritom kladený práve na analýzu príčin, prečo 

k vraţdám  došlo aj z hľadiska zlyhania kompetentných orgánov. V tejto súvislosti je nutné sledovať aj  

samovraţdy či pokusy o samovraţdy páchateľov násilia.   Štúdia je plánovaná  aţ  v roku 2012 a realizovaná má 

byť pod odbornou gesciou IVPR . Predpokladom je, ţe do problematiky femicídy  na Slovensku vnesie viac 

svetla aj z hľadiska jej prevencie.  

25
 Predmetným formulárom sa zisťuje aj  rodinný stav, zamestnanie, vzdelanie a motív činu kategóriami 

konflikty a rodinné problémy, konflikty a školské problémy, existenčné,  erotické, v zamestnaní,  bez 

zrozumiteľnej motivácie. Uvaţovali sme o zavedení novej kategórie – v dôsledku skúsenosti s partnerským 

alebo iným násilím.  Ústav verejného zdravotníctva SR  však uvádza, ţe v 94,5 % prípadov hlásených 

dokonaných samovráţd sú motívy neznáme  a nie je uvedená ţiadna psychiatrická diagnóza (Správa 

o zdravotnom stve obyvateľstva 2006 – 2007, s. 36).  Dané zistenia podrobíme   hlbšiemu skúmaniu .  

26
 Ide teda o mieru objasnenosti vráţd  ţien, kedy páchateľ bol identifikovaný; zváţiť či zdrojom 

administratívnych údajov budú policajné štatistiky alebo údaje prokuratúry (o obţalovaných a odsúdených).  
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o obeti neznámy muţ 

o neidentifikovateľný páchateľ podľa vzťahu k obeti
27

  

 počet  dokonaných samovráţd ţien  (  absolútne a relatívne počty vzhľadom na celkový 

počet samovráţd v danom kalendránom roku)
28

 

Moţné je uvaţovať aj o
29

 : 

 úmrtie ţivonarodených (do jedného roka na 1 000 ţivonarodených dievčat/chlapcov) 

 úmrtie ţien pri pôrode  (na 100 tis. ţivonarodených) 
 

4.1.2. INDIKÁTORY PROCESOV 

Najvýznamnešia dimenzia z hľadiska  zodpovednosti štátu za redukciu NPŢ  poklesom skrytých 

prípadov a to poskytnutím ochrany a bezpečia, krízovej intervencie, poskytnutia adektávnej a účinnej 

pomoci, zmiernenia zdravotných, psychických a sociálnych dopadov a opätovnej integrácie ţien 

zasiahnutých násilím, ako aj potrestania násilia a zabezpečenie jeho neopakovania (recidívy).   

IP štruktúrujeme podľa  jednotlivých rezrotov  a inštitiúcii s vlastnými evidenčnými systémami 

a kompetenciami/právomocami v problematike NPŢ s cieľom sledovať  plnenia si tejto zodpovednosti 

za pokles reálneho výskytu NPŢ odkrývaním prípadov NPŢ a efektivity nastavených procesov.
30

 IP sú 

komplementárne , avšak nie komparatívne k indikátorom výsledku, kde  reálny výskyt NPŢ 

(prevalencia či incidencia) nemôţu byť porovnávané s počtom evidovaných,  zistených, odjasnených, 

riešených a  vyriešených prípadov NPŢ.  Evidenčná štatistika trestnoprávneho  a iných systémov viac 

vypovedá o  efektivite fungovania systému a profesionalizácie jednotlivých pomáhajúcich profesií, 

ako o reálnom výskyte prípadov NPŢ.  

Osobitne chceme zdôrazniť, ţe indikátory trestno – právneho systému (orgánov činných v trestnom 

konaní) sme zatiaľ zamerali najmä na trestné činy (TČ, prečiny a zločiny)  ako hlavnej štatistickej 

jednotky. V pilotnom empirickom overovaní však chceme svoju pozornosť zamerať aj  aj na 

priestupky a ich evidenciu, ktoré  evidujú aj také formy NPŢ, ktoré Trestný zákon nepostihuje, napr. 

sexuálne obťaţovanie  alebo násilie na pracovisku - obťaţovanie, vyhráţanie sa ublíţením na zdraví,  

schválnosti a a iné hrubé správanie sa. Evidenčné systémy v tomto smere sú však  ešte stále 

nedostatočné, hoci práve priestupková  evidencia by napomohla účinnejšie predchádzať kumulovaniu 

a eskalácii  násilia do TČ. 

A) IP V PÔSOBNOSTI  POLÍCIE 

Vo všeobecnostii sa indikátory z oblasti NPŢ v pôsobnosti polície vzťahujú na   oficiálne evidovanú 

prevalenciu NPŢ, niektoré procesné ukazovatele, ľudské zdroje a financovanie  špecializovaného 

zvdelávania v oblasti NPŢ.  

                                                      
27

 Kategórie vzťahu navrhované Expert groups OSN 2007 sú rozšírené ešte aj o páchateľa – štátna autorita 

(polícia, vojak, dozorca, a pod.) z dôvodu zisťovania inštitucionálneho NPŢ 
28

 V ďalšom slede je moţné sledovať rozdiely medzi admnistratívnymi údajmi polície (zistnené Trestné činy 

vraţdy a štatistikou zdravotníctva o úmrtiach z vonkajších príčin (násilné zabitie). Skúsenosti zo zahraničia 

ukazujú, ţe tieto štatistiky o násilných úmrtiach sa nie vţady zhodujú. Napr. v Slovinsku  tvorí tento rozdiel aţ 

30 % v „prospech“ zdravotníctva (CEE UNIFEM Meeting of data cllection on VAW, Sarajevo, 2009) Neúplnosť  

policajných aj zdravotníckych  štatistíck však môţe spôsobená nedôslednosťou či neúplnosťou adminstratívneho 

vykazovania.  
29

 Sledovaná úmrtnosť  ţivonarodených a rodičiek je indikátorom najmä pre rozvojové krajiny, kde je  úmrtnosť 

problémom; treba zváţiť opodstatnenosť týchto indikátorov v  našom prostredí 
30

 V tejto súvislosti uţ teraz prizvukujeme, ţe  v situácií, keď pretrváva vysoká latentnosť prípadov NPŢ,  nízky 

počet odkrytých a riešených prípadov,  je za progres povaţované zvýšenie evidovanej  incidencie NPŢ, nie 

zniţovanie počtu.  Viac sa  týmto problémom budme zaoberaťpri  interpretácii indikátorov. 
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Analýzou existujúceho evidenčného systému  boli zistené nasledovné skutočnosti. Evidenčno – 

štatistický systému zberu dát Prezídia Policajného zboru
31

   (EŠSK) sleduje  zistenú kriminalitu 

/nápad),  objasnenosť (zistený páchateľ) a procesný postup pri objasňovaní  trestnej činnosti v SR  

a v jej samosprávnych krajoch.
32

  Základnými štatistickými jednotkami sú  Trestný čin  (Formulár 

o trestnom čine
33

) a páchateľ (Formulár o známom páchateľovi), prípadne Zmenový formulár, ktoré sa 

elektronicky spracovávajú.  

Údaje o Trestnom čine (TČ):  

 Klasifikácia skutku (prečin, zločin, trestný čin) 

 Miesto spáchania alebo zistenia TČ (na verejnosti, v byte/dome) 

 Pouţitie zbrane (v prípade napadnutia) 

 Objekt napadnutia (osoba/objekt  v prípade napadnutia) 

 Trestno právna klasifikácia podľa § NTZ/STZ (pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie, bez 

ohľadu na to, či bol páchateľ zistený či trestne stíhaný) 

 Súbeh  (ďalšie najviac 3  TČ, ktoré sa stali súbeţne s hlavným TČ) 

 Spôsob ukončenia  (podľa spôsobu ukončenia TS -  odmietnutie veci
34

 , odovzdanie veci,  

prerušenie , odovzdanie, prevzatie) 

 

Údaje o páchateľovi  (P, v prípade známeho – zisteného páchateľa) 

 Vek (moţnosť vekovej kategorizácie  - maloletí do 18 rokov,  mladiství (18 – 21), osoba  

vyššieho veku  nad 60 rokov, a pod.) 

 Pohlavie 

 Štátna príslušnosť, národnosť 

 Rodinný stav 

 Vzťah k poškodenej osobe/obeti (manţel/ka, druh/druţka/rodič, dieťa, brat/sestra, starý 

rodič, bez vzťahu) 

 Vplyv alkoholu/drog 

 Vzdelanie, výchovné prostredie 

 Zamestnanie 

 

Údaje o poškodených osobách/obetiach 

 Pohlavie 

 Vek  (moţnosť kategorizácie) 

 

Štatistickým obdodím je rok, hlásenia  sú  spracovávané denne, zverejňované mesačne na webobej 

stránke ministerstva vnútra.
35

  Údaje o trestnom čine sú údaje o podozrení na spáchanie trestného činu, 

                                                      
31

 Osobitne sa evidujú údaje v tej istej štruktúre ako policajné štatistiky aj údaje Ţelezničnej polície, Vojenskej 

polície, Zboru justičnej a väzenskej stráţe a colného riaditeľstva.  

32
 Právna norma na základe ktorej sa údaje získavajú : Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 

33
 Vyplňuje sa po prijatí podnetu, zistení TČ  ako súčasť prípravného konania v pôsobnosti polície v predsúdnom 

štádiu konania. Vyplňuje sa aj formulár zmien v priebehu vyšetrovania. 
34

 Dôvodmi na zastavenie TS môţe byť odmietnutie veci, zastavenie TS ak sa preukáţe, ţe nebol spáchaný TČ, 

odovzdaním veci, a pod. 

35
 Aktuálne sú osobitne vedené štatistiky podľa druhov, § a názvov trestných činov, osobitne potom o kriminalite 

spáchanej na mládeţi a spáchanej cudzincami v SR. Ani v jednom prípade nie je zverejnené triedenie podľa 

pohlavia. Údaje podľa osobitných triedení je však moţné si vyţiadať písomnou ţiadosťou, dohodou zo strany 

iných ministerstiev a štátnych organizácií: http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-kopia; správcom databázy 

je Odbor správy informačných systémov polície PPZ.  Naposledny zverejné sú udaje za september 2009,  rok 

2008 je kompletný. Údaje pred rokom 2008 a aktuálne údaje z konca roka 2009 nie sú ani ku 10. 1. 2010 ešte 

zverejnené.  

http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-kopia
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v prípade identifikovaného páchateľa/skupiny páchateľov  sa mení na objasnený trestný čin (miera 

objasnenosti). Pri majetkovej a hospodárskej  kriminalite sa udávajú aj  hmotné škody spôsobené 

kriminalitou  (v eurách).  

 

Uchopenie čo najväčšieho diapozónu trestných činov násilia páchaného na ţenách by si v ideálnom 

prípade vyţadovalo triedenie zístených a objasnených skutkov podľa pohlavia páchateľa a pohlavia 

poškodenej osoby, reps.  začaté trestné stíhanie podľa pohlavia páchateľa/ľky  a pohlavia poškodenej 

osoby. Na zistenie partnerského násilia by bolo otrebné zistiť pri všetkých triedeniach vzťah 

páchateľa/ľky k poškodenému/nej: partner/ka (manţel/druh – súčasný/bývalý); iný príbuzný/á 

(medzigeneračné, súrodenecké a iné);  bez vzťahu (známy/neznámy)
36

.  

 

Naskytuje sa viac moţností: 

a) Riadiť sa základnou kategorizáciou štatistiky kriminality  pouţívanou ŠÚ (všeobecná, 

hospodárska, zostávajúca, pričom všeobecná  = majetková, násilná, mravnostná, ostaná 

všeobecná) zahrňa všetky TČ  podľa ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon); 

štatistika kriminality neuvádza konkrétne § skutkových podstát TČ, vychádza však zo štatistík 

EŠSK. 

b) Riadiť sa  vybranými skutkovými podstatami TČ ako sú uvedené v TZ v jendnotlivých  Hlavách  

II. časti – I. Hlava – TČ proti ţivotu a zdraviu;  ; II. Hlava  TČ proti slobode a ľudskej dôstojnosti; 

III. Hlava –  TČ proti rodine a mládeţi; IV – TČ proti majetku; V. Hlava – TČ hospodárske; VI. 

Hlava – TČ všeobecne nebezpečné a proti ţivotnému prostrediuVII. Hlava – TČ proti republike, 

VIII. Hlava – TČ  proti poriadku vo verejnosti a IX. Hlava – TČ proti iným právam  a sobodám ( 

X. – XII- Hlava sa vzťahujú na branné a vojenské TČ a na TŢ proti mieru a ľudskosti) 

c) Výbrať iba niektoré TČ podľa relevantnej skutkovej podstaty TČ vzhľadom na rodovo 

podmienené násilie, ktoré by boli aspoň pribliţne kompatibilné s defináciami foriem NPŢ (pozri 

prílohu č. 1).  

Kaţdá alternatíva má svoje nedostatky čo do úplnosti údajov, alebo komparativity medzi systémami 

ako aj mediznárodnými databázami. Navyše sa situácia na Slovensku ešte viac komplikuje, pretoţe 

niektoré TČ sa posudzujú na prokuratúre podľa starého TZ (do 31.12. 2005 podľa 140/1961  Z.b.)  

Predbeţne   volíme nasledovné skutkové podstaty TČ  tvoriace násilie páchané na ţenách: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36

 V tejto súvislosti treba zosúladiť kategórie na zisťovanie vzťahu medzi podrozrivým/stíhaným a poskodenou 

osobou/obeťou. Kategórie vzťahu páchateľa  k obeti pouţívané v UNECE database 

http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/Saveshow.asp : 2. Perpatrator idenfitied; 2.1. Spouse 2.2. Another relative  

2.3. Another known person. 2.3.1. Ex-Spouse  2.3.2. Other Acquintance  2.3.3. Unknown to Victim  3. Not 

Identified. Kategórie vzťahu navrhované Expert groups OSN 2007: intímny partner/iný príbuzný/iná známa 

osoba/neznámy obeti/štátna autorita; Viktimizačný prieskum v štandadrdizovanom module zase: obeti neznámy 

človek/partnerské násilie (súčasný, bývalý), obeti známy človek. 

TZ 300/2005,  §207 definuje „blízku osobu“ nasledovne: 4) Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie 

príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manţel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom 

pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom 

pociťovala ako ujmu vlastnú.;  (5) Blízkou osobou sa na účely trestných činov vydierania podľa § 189, 

znásilnenia podľa § 199 ods. 2, sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 2, sexuálneho zneuţívania podľa § 201 ods. 

2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 alebo nebezpečného vyhráţania podľa § 360 ods. 2 

rozumie aj bývalý manţel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim 

blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom ţije alebo ţila v spoločnej domácnosti.  

 Do úvahy treba brať aj kategorizáciu  ostatných zloţiek trestnoprávneho systému,  zdravotníckeho aj sociálneho 

systému a kategórie nastaviť čo do úplnosti, ale s moţnosťou jednoduchého zlučovania do širších kategórií.  

 

http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
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TRESTNÉ ČINY NÁSILA PÁCHANÉHO NA 

ŢENÁCH 

§ PODĽA TZ 

300/2005 

FORMA NÁSILIA 

Úkladná vraţda § 144 

femicída 

Vraţda §145 

Vraţda novonarodeného dieťaťa matkou §146 

 Zabitie § 147 - § 148 

 Usmrtenie § 149 

Nedovolené prerušenie tehotenstva § 150 - § 153 

Účasť na samovraţde §154 

Ublíţenie na zdraví § 155- § 157 fyzické 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 
kombinované 

Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 

Pozbavenie osobnej slobody § 182 

Sociálna kontrola Obmedzovanie osobnej slobody § 183 

Obmedzenie slobody pobytu § 184 

Branie rukojemníka § 185 Psychické poškodzovanie 

Vydieračský únos § 186 
Kombinované 

Zavlečenie do cudziny § 187 

Lúpeţ §188 Fyzické násilie 

Vydieranie §189 

Psychické poškodzovanie Hrubý nátlak §190 - §191 

 Nátlak §192 

Obmedzovanie slobody vyznania §193 

Sociálna kontrola 
Porušovanie domovej slobody §194 

 Porušovanie slobody zdruţovania   zhromaţďovania §195 

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ §196 - §198 

Znásilnenie §199 

Sexuálne násilie 

Sexuálne násilie §200 

 Sexuálne zneuţívanie §201 - §202 

 Súloţ medzi príbuznými §203 

Dvojmanţelstvo §204 

Odloţenie dieťaťa §205 
Kombinované 

Opustenie dieťaťa §206 

Zanedbanie povinnej výţivy §207 Ekonomické 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby §208 

Kombinované 

 

 Únos §209 - §210 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe §211 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi §359 

Nebezpečné vyhráţanie §360 Psychické poškodzovanie 

Opilstvo §363 
Kombinované 

Výtrţníctvo § 364 

Kupliarstvo §367 

Sexuálne násilie 

Výroba detskej pornografie §368 

Rozširovanie detskej pornografie §369 

Prechovávanie detskej pornografie §370 

Ohrozovanie mravnosti §371 

Ohováranie §373 Psychické poškodzovanie 

 

Výber  TČ podľa je takto ujednotený pre evidenčný systém polície, prokuratúry aj súdov a pribliţne je 

moţné ho porovanávať aj s evidenciou ostatných rezortov.  Na základe výberu TČ NPŢ moţno 

stanoviť nasledovné  hlavné indikátory evidovaného NPŢ: 

a) zistené TČ NPŢ   - z toho  % objasnených 

b) objasnené TČ NPŢ  podľa pohlavia páchateľa (začaté stíhanéie/vyšetrované osoby, pohlavie, 

vekové kategórie) 

c) objasnené TČ NPŢ  podľa poškodenej osoby (pohlavie, vek) 

d) objasnené TČ NPŢ páchateteľ- muţ a zároveň poškodená osoba – ţena 
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e) objasnené TČ NPŢ páchateteľ- muţ a zároveň poškodená osoba – ţena podľa ich vzťahu (partner 

– súčasný/minulý, iný príbuzný, bez vzťahu známy/neznámy  poškodenej osobe) 

f) spôsob ukončenia trestného stíhania TČ NPŢ  (odmietnutie/prerušenie/odovzdanie) 

 

Indikátory procesnej efektivity polície: 

g) čas od zistenia TČ NPŢ   (dátum podnetu) a ukončenia prípravného trestného stíhania (podľa 

spôsobu ukončenia (odmietnutie/prerušenie/odovzdanie) 

h) trestné stíhanie  páchateľov - muţov v prípadoch TČ NPŢ   väzobné/na slobode 

i) počet yvuţívaných  ochranných a preventívnych ustanovené relevantných pre prípady NPŢ 

v právomoci Policajného zboru (č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov) v danom  roku:
37

 

 napr. § 27a Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia 

j)  priemerný počet prípadov na jedného vyšetrovateľa/ľku 

 
Ľudské a finančné zdroje z oblasti polície: 

a) počet pracovníkov/čok špecializovaných na NPŢ (muţi/ţeny)
38

 

b) FTE špecializovaných pracovníkov/čok  na NPŢ (muţi/ţeny) 

c) špecializované vzdelávanie v oblasti NPŢ (počet hodín, muţi/ţeny) 

d) výška finančných prostriedkov pre  špecializované aktivity v oblasti NPŢ (v €, % z celkového 

rozpočtu činnosti polície) 

e) priemerná výška hrubej mesačnej mzdy prílušníka policajného zboru (ţeny/muţi, medián výšky 

mzdy) 

 

B) IP V PÔSOBNOSTI  PROKURATÚRY 

Centrálna štatistika prokuratúry eviduje  dáta z  8 krajských (regionálnych) prokuratúr a samostatne 

z 8 vojenských prokuratúr. Štatistickým obdobím je rok, hlásenia sa do systému podávajú kontinuálne 

v 2- týţdňových intervaloch.  Hlavnou štatistikou jednotkou je tu páchateľ  (z rôznorodými sociálno 

demografickými údajmi) a TČ (podľa príslušného TZ a jeho skladbe prečinov, zločinov a obzvlásť 

závaţných zločinov) - evidenčný trestný list. Pritom sa zaznamenáva 7 trestných činov bez poradia 

závaţnosti, aj keď je pravidlom, ţe ako prvý je  uvedený najzávaţnejší trestný čin.  

Časť páchateľ: 

 Štátna príslušnosť 

 Pohlavie  

 Povolanie 

 Vzdelanie 

 Motív trestnej činnosti 

 Násilie páchané na ľuďoch
39

  

 Majetok poškodený trestnou činnosťou 

 Predchádzajúce odsúdenie 

                                                      

37
 Vţdy podľa aktuálne prijatých ustanovení (novelizácií) alebo aj starších ustanovení, ak sú ptrebné pre overenie 

efektivity postupu polície pri prípadoch NPŢ 

38
 Koordinátor/ka  v prípadoch NPŢ,  potenciálne pre zostavenie intervenčných tímov 

39
 Otázne je definovanie násilia, či zahŕňa len  fyzický útok, alebo sa reflektuje aj psychické násilie ako 

významné poškodzovanie zdravia. Skúsenosti s analýzou evidenčných systémov rôznych rezrotov ukazujú, ţe 

bez presného vymedzenia pojmov a metodiky na vypĺňanie   hoci aj štandardizovaných hárkov, dochádza k 

„svojvôli“ výkladu jednotlivých pojmov a neprenostiam, neúplnosti a skresľovaniu.  
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 Trestný čin spáchaný  pod vplyvom (alkoholu, OPL) 

 Závislosť páchateľa na návykových látkach (alkohol, OPL) 

 Ochranné opatrenia z predchádzajúcich odsúdení (ak bol TČ spáchaný) 

 Osoby poškodené trestnou činnosťou  

 Návrh druhu trestu 

 Návrh na ochranné opatrenia  (napr. ochranné liečenie a pod.) 

Časť Skutok: 

 Prípravné konanie 

 V prípravnom konaní rozhodol/konal 

 Návrh policajta 

 Účasť prokurátora na vyšetrovacích úkonoch 

 Vrátené prokutárom na doplnenie 

 Označenie TČ (max. 7) – štádium (§, odsek a písmeno TZ), počet útokov, forma tresnej súčinnosti 

 Forma tresnej činnosti 

 Následky tresnej činnosti 

 Konečné rozhodnutie 

 Znalecký posudok 

 Príkaz/súhlas prokuratúra 

 Právny styk s cudzinou 

 

V prípade TČ páchanej  na ţenách a v rodinách (špecifikácie TČ nie je uvedená) sa vypĺňajú aj iné 

údaje podávajúce obraz o rodine, týranej ţene  prostredí a páchateľovi (doteraz však tieto údaje neboli 

špecificky  spracované a vykazované, otázna je aj ich úplnosť a metodické usmernenie na ich 

vypĺňanie, prípadne školenie  zodpovedných pracovníkov a pracovníčok k novým evidenčným 

údajom) 

 

Časť zaistenie, zabezpečenie svedka: 

 Zadrţanie, zatknutie, zabezpečenie svedka 

 Dôvod väzby 

 Spôsob ukončenia väzby v prípravnom konaní 

 

Generálna prokuratúra (GP) teda vedie vlastnú evidneciu o počte stíhaných, obţalovaných páchateľov 

TČ a o počte trestných činov podľa príslušných § TZ. Dá sa zistiť: dĺţka trestno právneho procesu cez 

termíny začatia a skončenia prípravného konania, trestného stíhania, vznesenia či zrušenia obvinenia 

a pod., spôsob ukončenia jednotlivých fáz trestnoprávneho porcesu, uloţenie väzby a navrhnutie 

trestu.  Eviduje  sa aj počet ukončených trestných stíhaní nap. vznesením obţaloby, dohodou o vine 

a treste, zmierom, podmienečne zastavené prokurátorom, podmienečne zastavené súdom a pod.) aj 

počet oznámení o odsúdení osôb podľa evidnecie prokuratúry.  

Podobne ako v prípade polície je moţné sledovať evidovanú  prevalenciu a indidenciu NPŢ na základe 

vymedzných TČ podľa TZ 300/2005 Z.z. a v znení neskorších predpisov ( ďalej len  ZNP) aj v oblasti 

prokurátúry
40

: 

                                                      

40
 V súčasnosti je v povedomí   prokuratúry a súdov viac udomácnený pojem domáce násilie, ktoré ako tak 

reflektuje uţ aj násilie páchané na ţenách v párových vzťahoch, resp. násilie páchané na ţenách v rodinnom 

prostredí, či príslušníkmi  v rodine (blízkou osobou podľa TZ) a nielen a deťoch ako to bolo v minulosti. Na 

domáce násilie sa tak vzťahujú niektoré vybrané TČ ako je najmä § 208 – týranie blízkej  a zverenej osoby, § 

189 - vydieranie, § 199 - znásilnenie ods. 2,  § 200 - sexuálne násilie ods. 2, § 201 - sexuálne zneuţívanie ods. 2, 

§ 360 – nebezpečneé vyhárţanie  ods. 2 , ale aj ublíţenie na zdraví, porušenie osobnej slobody, násilie proti 

jednotlivcovi a skupine a samozrejme aj vraţda.  T trestné skutky však treba rozšíriť aj o ďalšie, aby bol 
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TRESTNÉ ČINY NÁSILA PÁCHANÉHO NA 

ŢENÁCH 

§ PODĽA TZ 

300/2005 

FORMA NÁSILIA 

Úkladná vraţda § 144 

Femicída 

Vraţda §145 

Vraţda novonarodeného dieťaťa matkou §146 

 Zabitie § 147 - § 148 

 Usmrtenie § 149 

Nedovolené prerušenie tehotenstva § 150 - § 153 

Účasť na samovraţde §154 

Ublíţenie na zdraví § 155- § 157 Fyzické násilie 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 
Kombinované 

Obchodovanie s deťmi § 180 - § 181 

Pozbavenie osobnej slobody § 182 

Sociálna kontrola Obmedzovanie osobnej slobody § 183 

Obmedzenie slobody pobytu § 184 

Branie rukojemníka § 185 Psychické poškodzovanie 

Vydieračský únos § 186 
Kombinované 

Zavlečenie do cudziny § 187 

Lúpeţ §188 Fyzické násilie 

Vydieranie §189 

Psychické poškodzovanie Hrubý nátlak §190 - §191 

 Nátlak §192 

Obmedzovanie slobody vyznania §193 

Sociálna kontrola 
Porušovanie domovej slobody §194 

 Porušovanie slobody zdruţovania   a zhromaţďovania §195 

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ §196 - §198 

Znásilnenie §199 

Sexuálne násilie 

Sexuálne násilie §200 

 Sexuálne zneuţívanie §201 - §202 

 Súloţ medzi príbuznými §203 

Dvojmanţelstvo §204 

Odloţenie dieťaťa §205 
Kombinované 

Opustenie dieťaťa §206 

Zanedbanie povinnej výţivy §207 Ekonomické 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby §208 

Kombinované 

 

 Únos §209 - §210 

 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeţe §211 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi §359 

Nebezpečné vyhráţanie §360 Psychické poškodzovanie 

Opilstvo §363 
Kombinované 

Výtrţníctvo § 364 

Kupliarstvo §367 

Sexuálne násilie 

Výroba detskej pornografie §368 

Rozširovanie detskej pornografie §369 

Prechovávanie detskej pornografie §370 

Ohrozovanie mravnosti §371 

Ohováranie §373 Psychické poškodzovanie 

Indikátory NPŢ v pôsobnosti prokuratúry sa potom vzťahujú na počet stíhaných, obţalovaných 

a odsúdených za predmetné TČ NPŢ: 

a) Ukončené trestné stíhanie  (ďalej len TS) osôb TČ NPŢ   podľa pohlavia 

b) Obţalované osoby TČ NPŢ podľa pohlavia (% z ukončených TS osôb) 

c) Odsúdené osoby TČ NPŢ podľa pohlavia 

                                                                                                                                                                      
zachtený celý diapozón ostatných foriem násilie podľa medzinárodne uznávanej definície násilia páchaného na 

ţenách.  
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d) Počet spáchaných TČ NPŢ (prečinov, zločinov) pre ukončené trestné stíhanie známych osôb 

e) TČ NPŢ kde je stíhaný /obţalovaný – muţ a poškodená osoba- ţena (počet, §) 

f) TČ NPŢ kde je stíhaný /obţalovaný muţ -  recidivista a poškodená osoba- ţena (počet, §) 

g) TČ NPŢ kde je stíhaný /obţalovaný – muţ a poškodená osoba- ţena  podľa vzťahu medzi nimi  

(partner – súčasný/minulý, iný príbuzný, bez vzťahu známy/neznámy  poškodenej osobe) 

h) spôsob ukončenia trestného stíhania TČ NPŢ  (podmienečne zastavené prokurátorom/súdom) 

i) spôsob ukončenia trestného stíhania TČ NPŢ  (rozhodnutie o schávalenie zmieru/podaním návrhu  

na dohodu o vine a treste) 

 

Indikátory procesnej efektivity  prokuratúr: 

j) čas od začatia TS   (dátum začatia) a ukončenia trestného stíhania (podľa spôsobu ukončenia) 

k) trestné stíhanie  páchateľov - muţov v prípadoch TČ NPŢ   väzobné/na slobode 

l) priemerný počet prípadov na jedného prokurátora/rku 

 
Kapacitné a finančné zdroje  z oblasti NPŢ: 

m) počet pracovníkov/čok špecializovaných na NPŢ (muţi/ţeny)
41

 

n) FTE špecializovaných pracovníkov/čok  na NPŢ (muţi/ţeny) 

o) špecializované vzdelávanie v oblasti NPŢ (počet hodín, muţi/ţeny) 

p) výška finančných prostriedkov pre  špecializované aktivity v oblasti NPŢ (v €, % z celkového 

rozpočtu činnosti prokuratúry) 

Všetky indikátory je moţné  triediť aj podľa jednotlivých krajských prokuratúr, t .z. podľa 

samosprávnych krajov. V prípade regionálnych akčných plánov  NPŢ je teda moţné dané údaje pouţiť 

pre zisťovanie efektivity prokuratúr v danom kraji.  

 

C) IP V PÔSOBNOSTI SÚDNICTVA 

MS SR vo svojom štatistickom systéme sumárne zahŕňa údaje: z okresných súdov (54), z Krajských 

súdov (8), Špeciálizovaného súdu a taktieţ z Väzenstva (ZVJS). Osobitne sa vedie štatistika  

Najvyššieho súdu a a vojenských súdov.  Údaje sa do systému  dostávajú kontinuálne, mesačne 

a vzťahujú sa najmú na páchateľov (odsúdených podľa jednotlivých trestných činov, pričom sa 

zaznamenáva max. 9 TČ podľa poradia závaţnosti – uvedený TČ ako prvý je spravidla najzávaţnejší). 

Viacnásobné tresty uloţené jednému páchateľovi sú zaznamenávané najviac 4 podľa závaţnosti trestu, 

ktoré určí sudca/kyňa.  Štatistický list T  je systematicky vypĺňaný pri kaţdom páchateľovi 

Štatistický list T: 

 pohlavie 

 vek 

 štát/národnosť 

 vzdelanie 

 sociálna skupina 

 ustanovenia o súhrnnom treste 

 ustanovenia o spoločnom treste (ak je odsúdený za viac TČ, vzťahuje sa na najprísnejšie 

trestaný) 

 počet predchádzajúcich odsúdení 

 posledný uloţený trest 

 recidíva (uznaná súdom) 

 trvanie väzby (v prípravnom konaní, súdna vzäba) 

                                                      

41
 Koordinátor/ka  vprípadoch NPŢ,  potenciálne pre zostavenie intervenčných tímov 
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 osobitný dôvod spáchania TČ  

 druh trestu 

 dĺţka trestu ( v mesiacoch, hodinách) 

 ochranné opatrenia
42

 

 kvalifikovaný skutok 

 druh trestného činu (prečin, zločin, obzvlásť závaţný zločin) 

 osobitné zameranie trestných činov  (napr. domáce násilie – kód E
43

, drogová závislosť 

a pod.) 

 vplyv  alkoholu, dorgy a inej toxisckej látky 

 počet zápisov, kde sa uvádzajú všetky trestné činy, ktoré páchateľ spáchal (max. 9) 

 poškodená osoba – ţena (kód G) 

 

Z formulára sa dá charakterizovať posledná fáza trestnoprávneho procesu – druh a dĺţka trestu, či 

došlo k zníţeniu trestnej sadzby a dlţka trestnoprávneho procesu. 

 

Indikátory  postihovania NPŢ  v pôsobnosti súdnictva: 

a) odsúdení páchatelia podľa pohlavia (% muţov/ţien z celkového počtu) 

b) počet poškodených osôb podľa pohlavia (% muţov/ţien z celkového počtu) 

c) počet poškodených osôb podľa pohlavia a veku  

d) TČ podľa páchateľ-muţ a zároveň poškodená ţena (počet, podľa  §TČ
44

) 

e) TČ podľa páchateľ-muţ a zároveň poškodená ţena podľa vzťahu medzi nimi (kategórie  - 

partner/iný príbuzný/bez vzťahu) 

f)  Počet odsúdených v TČ s osobitným zameraním – domáce násilie  

 z toho páchateľ muţ a zároveň poškodená osoba – ţena (podľa veku ţeny) 

 z toho páchateľ muţ a zároveň poškodená osoba – ţena  podľa vzťahu medzi nimi 

(kategórie  - partner/iný príbuzný/bez vzťahu) 

  podiel konaní vo veci domáceho násilia – zamietnuté 

g) Druh trestov v prípadoch odsúdenia TČ podľa páchateľ-muţ a zároveň poškodená ţena  

 Z toho druh trestov v prípadoch „domáceho násilia“ 

 Z toho  zníţenie trestnej sadzby 

 Z toho zamietnutých trestov 

h) Počet  nariadení ochranný liečení v prípadoch odsúdenia TČ podľa páchateľ-muţ a zároveň 

poškodená ţena 

 Z toho v príadach „domáceho násilia“ 

 Druh liečenia (protialkoholické, protidrogové, psychiatrické, psychologické, iné)
45

 

                                                      
42

 Podľa  trestného zákna 300/2005 Z.b. medzi ochranného  opatrenia -  je moţné nariadiť aj ochranné liečenie (§ 

73)  prípadne ak páchateľ spáchal trestný čin okrem iného násilnej povahy voči blízkej osobe alebo zverenej 

osobe a vzhľadom na osobu páchateľa moţno dôvodne predpokladať, ţe bude v násilnom konaní pokračovať, 

alebo pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej uţívaním. 

 
43

 Treba skontrolovať, ktoré  TČ pod „domáce násilie“ spadajú.  Pouvaţovať o zavedení nového osobitného 

zamerania TČ „rodovo podmienené násilie“ s presným vymedzním  a s predpokladaným vysokým  povedomým  

sudcov/sudkýň o tejto problematike. V tomto smere by zavedenie novej kategórie, ktorá by sa dala sledovať ako 

osobitný indikátor , dá vnímať ako rozšírenie funkcie indikátora na formovanie trestno – právnych skutočností. 

44
 V súčasnosti sa v štatistických ročenkách MS uvádzajú  osobitne sledované TČ  podľa jednotlivých  Hláv 

Trestného zákona, pritom nie je presne jasné, prečo práve tieto sú osobitne zverejňované.  Získať je však moţné 

štatistiky za všetky „odsúdené“ trestné činy.  

45
 V ďalšom slede riešenia úloh NPŢ v roku 2010 sa plánuje výskum resocalizačných programov pre násilníkov 

v zahraničí a u nás. Keďţe existujú viaceré psychoterapeutické postupy s rôznorodovu efektivitou, budeme 

v tomto smere skúmať aj efektivitu   nariadených liečení realizovaných u nás, t. j. aká je miera recidívy násilia 
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Indikátory „vymoţiteľnosti práva“
46

 v prípadoch NPŢ: 

i) plynulosť
47

  konania v prípadoch NPŢ 

j) rýchlosť konania  v prípadoch NPŢ  (od dôjdenia  veci na súd  - okresných/krajských aţ do 

    právoplatnosti rozhodnutia
48

  (v mesiacoch)  

k) počet ţien/muţov odškodnených podľa zákona o odškodní obetí násilnych činov 

 

Osobitne sa zamerať aj  na rozvody z dôvodu  NPŢ v párových vzťahoch. V Hlásení o rozvode  (obyv. 

4 – 12) ŠU SR  je príslušný súd nahlásiť aj  základnú  (prvotnú) okolnosť, z ktorej zistené príčiny 

rozvratu manţelstva plynuli. Údajne sa zaznamená aj dôvod domáce násilie – daná skutočnosť sa však 

oficiálne v štatistikách nevykazuje, resp. nie je spracovávaná, alebo nie je reflektovaná všetkými 

súdmi. Zatiaľ sa k danému  „dôvodu“ najviac pribliţuje  kategória „Zlé zaobchádzanie, odsúdenie za 

trestnú činnosť“, ktoré však patrí medzi  málopočetné  uvádzané rozvody. Prevaţujúca kategória 

„odlišnosť pováh a názorov“ sa povaţuje aj samotnými súdmi za alibistickú, v ktorej sa skrývajú  

rôznorodé dôvody, vrátane „nepotrestaného, políciou neregistrovnaého“ domáceho násilia.  

 

Kapacitné a finančné zdroje v oblasti NPŢ 

a) Počet špecializovaných sudcov/sudkýň v oblasti NPŢ (domáceho násilia na ţenách) 

b) školenie sudcov/sudkýň v oblasti NPŢ (počet hodín/jednaškolená osoba) 

c) finančé zdroje alokované pre školenie v oblasti NPŢ 

 

D) IP V PÔSOBNOSTI  ZDRAVOTNÍCTVA 

Údaje o evidovanej prevalencii NPŢ z oblasti zdravotníctva sa podarilo zaviesť do pravidelného 

štatistického výkzaníctva iba od  roku 2009, aktuálne údaje budú teda dostupné po prvý krat v roku 

2010. Vykázané majú  byť od spravodajských jednotiek do 20. januára v kaţdom roku, údaje zbiera  

a spracovanáva Národné centrum zdravotníckych informácií.  Vypĺňanie predmetných výkazov 

bolo  doplnené o  Odborné usmernenie MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti ţene ohrozenej násilím. Relevatné údaje o ţenách 

s podozrením na ohrozenie násilím je označovaný prierezovo ako MODUL 3230, čo zjednodušuje 

spracovánie údajov. 

Ide  o nasledovné  premenné: 

Modul 3230 -  vyšetrené osoby  – počet ţien  s podozrením na  ohrozenie násilím  

Počet ţien s  

1) fyzickými indikátormi,   

2) psychickými indikátormi,  

3) fyzickými  a psychickými indikátormi 

Modul s miernymi modifikáciami je súčasťou nasledujúci formulárov: 

                                                                                                                                                                      
po absolvovaní programu, aké postupy sa pouţívajú , akú majú kapacitu a pod.  Preto viac indikátorv zatiaľ 

v tomto smere nebudeme formulovať. 

46
 Rozumieme súhrn zákonných a faktických moţností na dosiahnutie uspokojenia zákonným spôsobom 

uplatneného právneho nároku, vrátane výkonu rozhodnutia, ale aj iných opatrení vzťahujúcich sa najmä na 

Trestný poriadok, ale aj zákon o odškodnení obetí  zámernými násilnými činmi  zákon č. 215/2006 Z. z. apod.  

47
 Rozumieme vybavenie veci právoplatným rozhodnutím v lehote primeranej podľa jej individuálneho 

charakteru a druhu. Z toho potom rezultuje, ţe za „prieťah v konaní“ sa povaţuje vybavenie veci z objektívnych 

alebo subjektívnych príčin v inej, neţ v primeranej lehote.   

48
 Je moţné porovnávať s priemerným časom za jednotlivé kraje, aj celú SR 
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a) MZ 1-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie (všeobecného lekárstva, LSPP všeobecné 

ambulancie starostlivosti pre dospleých -  ambulantné  LSSP, výjazdové LSPP) 

b) MZ 7–01 Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie  - Modul  3230 -  všetky 

prípady ţien s podozrením na násilie ( problémy v tehotenstve, predčasné pôrody ,...) 
c) MZ SR 7-12 Ţiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu  (spontánne prerušenie 

tehotenstva) podozrenie na ohrozenie  násílím  (modul 3230), rodinný stav, vzdelanie, pracovný 

stav, vek z rodného čísla, obec - číslo/kód) 

d) MZ SR 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie (vţdy do decembra kaledárneho 

roku),  okres spravodajskej jednotky  

Modul 3230 – vyšetrené osoby  s podozrením na  na ohrozenie násilím –  

 ţeny s indikátormi  fyzického, psychického násilia 

 prípady  s akútnou  reakciou na stres (F43. 0),   

 postraumatická  stresová porucha ( F43.1),  

 adaptačné poruchy (F43.2), 

 poruchy psychiky a správania  zapríčinené uţitím alkoholu – syndróm závislosti 

(F10.2),  

 depresia s/ bez suicidálnych  tendencií (F32,F33) 

        

okrem toho sa v MZ SR 4-01 sleduje: 

 Modul 3114 – Poruchy – počet vyšetrení  podľa diagnózy: poruchy v správaní súvisiace 

s fyziologickými poruchami a faktormi  (F50 -  F59) 

o z toho  poruchy príjmu potravy  (F50) (muţi/ţeny, vek 0-18 ,  19 +) 

o sexuálna dysfunkcia nezavynená  organickou poruchou;  

 Modul 3223
49

 -  počet osôb prijatých do  ambulantnej ochrannej liečby  v sledovanom obodobí  

o z toho psychiatrická,  protialkoholická, protidrogová,  sexuologická (muţi/ţeny,  0-18 

a 19 +);  

 Poruchy príjmu potravy (F50) podľa pohlavia, veku (5 ročné skupiny), počet vyšetrení, počet 

nových prípadov za sledované obdobie.
50

) 

 

e) MZ SR 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti  

sleduje sa : pohlavie z rodného čísla, údaj o pacientovi – rodinný stav, vek, vzdelanie, hlavná 

diagnóza, spôsob liečby, spôsob ukončenia liečby a pod.  

V oblasti zdravotníctva  navrhujeme nasledovné kľúčové indikátory NPŢ: 

Indikátory identifikovanej incidencie a prevalencie NPŢ v pôsobnosti zdravotníctva: 

a) Počet  ţien s podozrením NPŢ
51

  vo všetkých sledovaných druhoch ambulancií ( 

všeobecných, gynekologických, psychiatrických) 

b) Počet  ţien s podozrením NPŢ  v jednotlivých ambulanciách všeobecných (LSPP 

a všeobecné)/  gynekologických  / psychiatrických 

c) Počet  ţien s podozrením na fyzické NPŢ vo všetkých sledovaných druhoch ambulancií ( 

všeobecných, gynekologických, psychiatrických) 

d) Počet  ţien s podozrením na psychické NPŢ vo všetkých sledovaných druhoch ambulancií 

( všeobecných, gynekologických, psychiatrických) 

e) Počet ţien s ohrozením sexuálneho násilia  z gynekologických ambulancií (aj vrátane 

podozrivých prípadov ţiadostí o prerušenia tehotenstva) 

                                                      
49

 Moduly 3114 a 3223 sledované aj podľa počtu vyšetrení  podľa pohlavia a  5 ročných vekových skupín  od 0 – 

85 + veku a počet nových prípadov podľa pohlavia a 5 ročných vekových skupin 0 – 85 + 
50

 Moduly 3114 a 3223 sledované aj podľa počtu vyšetrení  podľa pohlavia a  5 ročných vekových skupín  od 0 – 

85 + veku a počet nových prípadov podľa pohlavia a 5 ročných vekových skupin 0 – 85 + 

 
51

 Spolu psychického aj fyzického  násilia  
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f) Prípady s podozrením NPŢ v psychiatrických ambulanciách podľa identifikovaných 

dôsledkov (jednotlivé diagnózy spájané s NPŢ) 

g) Incidencia  ţien/muţov prijatých do ambulantnej  ochrannej liečby podľa jednotlivých 

druhov ochrannej liečby 

h) Incidencia ţien/muţov  v ústavnej starostlivosti podľa hlavných diagnóz 

 

Indikátory  ľudských a finančných zdrojov v oblasti NPŢ: 

i) Počet osôb (ţien/muţov) špecializovaných na prípady NPŢ (potenciálne ako súčasť 

budúcich či aktuálnych intervenčných tímov) 

j) FTE špecializovaných pracovníkov/čok  na NPŢ (muţi/ţeny) 

k)  Špecializované vzdelávanie v oblasti NPŢ (počet hodín, muţi/ţeny) 

l)  Výška finančných prostriedkov na  špecializované aktivity v oblasti NPŢ (v €) 

m)  Priemerná výška hrubej mesačnej mzdy  v zdravotníctva (ţeny/muţi, medián výšky 

mzdy) 

E) IP V PÔSOBNOSTI  SOCIÁLNEHO SYSTÉMU 

Oblasť  poskytovania sociálnych sluţieb patri medzi najviac kritizované a deficitné oblasti v prevencii 

a redukcii NPŢ. 
52

 Situácia  je komplikovaná aj v dôsledku prijímania nových legislatívnych úprav 

v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb (nap. zákon 448/2008 o sociálnych sluţbách
53

), prechodom 

kompetencií  v tejto oblasti na regionálnu a obecnú úroveň, ako aj  problematické financovanie 

sociálnych zariadení.  

Štatistiky o poskytovaných sociálnych sluţbách, sociálnej prevencii, sociálnej pomoci, o počte 

klientov/tiek sú vedené vyššími územnými celkovami najmä za účelom poskytovania finančných 

príspevkov jednotlivým  poskytovateľom sociálnych sluţieb.  Väčšina VUC sa riadi zákonom č. 

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike, niektoré zbierajú údaje nad rámec svojich kompetencií. 

Banskobystrický kraj prispôsobil výkaz aj na sledovanie počtu osôb zaţívajúcich násilie (konkrétna 

forma násilia)  a sluţách (formy poradenstva) im poskytnutých.  

Minimálne štandardy o zbere údajov  o poskytovaných sociálnych  sluţbách sú určené zákonom pre 

jednotlivé druhy zariadení. Osobitným sociálnym zariadením určeným pre obete násilia je Zariadenie 

núdzového bývania
54

 ( § 29, zákon  č. 448/2008 Z.z., ďalej len ZNB) s nasledovným vymedzením 

a poskytovanými sluţbami zo zákona: 

(1) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, 

fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej ţene a rodičovi alebo  rodičom s deťmi, 

ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôţu z váţnych dôvodov uţívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie 

alebo nemôţe z váţnych dôvodov uţívať bývanie. 

(2) V zariadení núdzového bývania sa  

a) poskytuje 

1. ubytovanie na určitý čas, 

2. sociálne poradenstvo
55

, 

                                                      

52
 Viac pozri ostatné odporúčania komisie CEDAW 

53
 V čase písania tetjo štúdie bola v pripomienkovom konaní rozsiahla novelizácia tohto zákona.  Navrhované 

zmeny nie sú súčasťou analýzy poskytovaných sluţieb a evidenčného systému podľa tohto záakona.  

54
 Na základe doterajších poznatkov a monitoringu sociálnych zariadení a sluţieb poskytovaných ţenám 

zaţívajúcich násiie bolo zistené, ţe sluţby pomoci poskytujú aj iné zariadenia, priamo k pomoci a riešeniu 

prípadov NPŢ neurčené. Predbeţne sa zameramie iba na indikátory vzťahujúce sa práve na ZNB, po pilotnom 

otestovaní indkátorov je moţné indikátory rozšíriť aj na iné typy zariadení , v ktorých je  síce nie presne 

vymedzné, ale ani nie je zakázané poskytovať sluţby v prípadoch NPŢ.  
55

 Zákon definuje aj sociálne poradenstvo, či uţ základné, alebo špecializované. Základné sociálne poradenstvo 

je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o 
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3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
56

 

b) utvárajú podmienky na 

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

3. pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva, 

4. záujmovú činnosť. 

(3) Váţny dôvod podľa odseku 1 je najmä 

a) ţivelná pohroma, 

b) poţiar, ekologická havária alebo priemyselná havária. 

(4) Ak je potrebné chrániť ţivot a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané násilie a fyzickej osoby, ktorá je 

obeťou obchodovania s ľuďmi, zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a 

jej anonymita. 

(5) Poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení núdzového bývania súčasne viacerým fyzickým osobám uvedeným v 

odseku 1 moţno, len ak je to vhodné a účelné vzhľadom na povahu nepriaznivej sociálnej situácie. 

 

Zákon sa vťahuje aj na formy poskytovania sociálnych sluţieb, špecifikuje jednotlivé  odborné sluţby 

a ich vykonávanie a podľa § 95 je  poskytovateľ povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej 

sluţbyv nasledovnom rozsahu: 

a) meno a priezvisko 

b) adresa pobytu, 

c) dátum narodenia, 

d) rodinný stav, 

e) štátne občianstvo, 

f) údaje týkajúce sa zdravia, 

g) údaje o príjme, 

h) údaje o majetku.
57

 

 Poskytovanie sociálneho  poradenstva (áno/nie) 

 Počet konzultácií 

 Celkový počet poskytnutých konzultácií 

 Charakteristika problému 

 Spôsob riešenie nepriaznivej  sociálnej situácie 

 Poskytovanie  opatrovateľskej sluţby (áno/nie) 

 Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej sluţby 

 Úhrada za  jednu sluţbu opatravovateľskej sluţby 

 Poskytovanie prepravnej sluţby (áno/nie) 

 Počet  najazdených kilometrov 

 Priemerná spotreba pohonných hmôt na 1 kilometer 

 Priemerná  cena pohonných hmôt 

 Úhrada za 1 kilometer  

 Výkon tlmočníckych sluţbie  (v hodinách a predmet tlmočenia) 

 

                                                                                                                                                                      
moţnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 

Základné sociálne poradenstvo je súčasťou kaţdej sociálnej sluţby poskytovanej podľa tohto zákona. (3) 

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, 

rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.  Sociálne poradenstvo moţe byť 

ambulantné prostredníctvom poradní a terénne prostredníctvom terénnych porgramov  (§ 19,  ods. 1 – 3 zákona 

448/2008 Z.z. ) 

56
 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným 

súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záleţitostí, 

pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri 

písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. 
57

 A) – H) sú údaje podliehajúce   predpisu o ochrane osobných udjaov a môţu sa poskytovať iba v zákonom 

vymedzených situáciách a účeloch. 
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Údaje poskytuje aj neverejný poskytovateľ vyššiemu územnému celku, ale zároveň sú sprítupnené aj 

iným inštitúciám podľa osobitných predpisov
58

. Zákon upravuje aj vzájomnú spoluprácu a súčinnosť 

vo veciach sociálnych sluţieb o bezplatnom poskytovaní informácií a oznámení, ako aj 

poskytovateľov sociálnych sluţieb  navzájom a v spolupráci s mimovládnymi organizáciami,  

cirkvami a náboţenskými organizáciami ( § 97 ods. 1 – 2 ). 

 

Zákon určuje aj podmienky kvality poskytovaných sociálnych lsuţieb podľa osobitnej hodnotiacej 

škály, pritom hodnotenie môţu vykonávať iba určití odborníci 
59

 . Určené je najmä: 

a) Maximálny počet prijímateľov sluţieb v zariadení núdzového bývania je 6 na jedného 

zamestnanca, 

b) Percentuály počet odborných zamestnancov na celkovom počet zamestnancov zariadenia 

núdzového bývania je  50 %. 

Ostatné podmienky sú určené  rámcovo kvalitatívne a nie sú vyšpecifikovnaé pre jednotlivé druhy 

zariadení či druhy sociálnych sluţieb. Sú rozdelené  na procedurálne, personálne a prevádzkaové.  

 

Procedurálne: 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58

 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

59
  Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v 

znení neskorších predpisov. 
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Personálne: 

 
 

 

 

Prevádzkové: 

 
 

Medzi prevádzkové patrí aj: určenie postupov, pravidiel a spôsobu spracúvania a vedenia 

evidencie dokumentácie o prijímateľovi sociálnej sluţby a jej archivácie , t. z. kaţdé zariadenie by 

malo o mať systém evidencie .  

 

Okrem toho sú  stále aktuálne formuláre  pravidelného ročného štatistického  výkazníctva v  gescii 

MPSVR SR: 

a) MPSVR SR 7 - 01 Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne sluţby, 

kde sa sledujú poskytovatelia, poberatelia (nie podľa pohlavia)  a poskytnuté sluţby 

(opatrovateľské, stravovacie, prepravné, starostlivosť, iné), príjmy/výdavky, 

zamestnatnci/dobrovoľníci/na dohodu (bez pohlavia 

b) MPSVR SR 10 – 01 Ročných výkaz o vybraných  druhoch sociálnych sluţieb:  
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 Modul 3 – počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytnutie 

starostlivosti vo vybraných  zariadeniach sociálnych lsuţieb (bez rozdelenia 

pohlavia) 

 Modul 4 -  sociálne pôţičky  (úhrnný počet pôţičiek, komu muţi/ţeny, úhrnná 

výska pôţičiek) 

 Modul 5 – útulky  (počet, kapacita,  počet ubytovaní, počet evidovaných občanov, 

ktorým sa poskytlo ubytovanie (ţeny bez detí, ţeny s deťmi, muţi bez detí, muţi 

s deťmi, spolu) 

c) MPSVR SR 13 – 01 – ročný výkaz o vykonávaní vybraných  opatrení sociálno-právnej 

kurately  ochrany detí a sociálnej kurately 

 Modul 1 – Krízové stredisko – počet rodín k 31. 12. 

 Modul 2 -  Zabezpečovanie starostlivosti deťom –  celkovo počet detí (bez 

pohlavia) ; z dôvodu ( podozrenie z týrania,  podozrenie z pohlavného 

zneuţívania, váţne ohrozenie alebo narušeni výchovy, drogová závislosť dieťaťa, 

drogová závislosť rodičov,  zanedbávanie povinnej školskej dochádzaky, 

neskončená príprava na povolanie, zanedbávanie starostlivosti rodičov, iné  (iba 

pre deti všeobecne, bez pohlavia); v tom na základe (rodičov, súdu predbeţného  

opatrenia súdu) – pre počet detí celkovo (bez pohlavia)
60

 

 Modul 4 Činnosť krízového strediska Sociálna práca s rodinou – počet 

 Modul 7 – Resocializačné stredisko – celkový počet klientov z toho ţeny,  počet  

detí- nie podľa pohlavia, priemerná dĺţka resocializácie  v mesiacoch (nie podľa 

pohlavia)priemerná výška  nákladov  na jedného klienta 

 Modul 8 -  poskytovanie  starostlivosti  v resocializačnom stredisku – druhy 

sluţieb podľa počet prípadov a druhu závislosti.
61

 

 Modul 9 – resocializačný program -  počet klientov nie podľa pohlavia, priemerná 

dĺţka  prvej fázy resocializácie  a počet klientov poberateľov ochranného 

príspevku (nie poľa pohlavia) 

 Modul 10 – ukončenie poskytovania starostlivosti  (počet klientov ţeny/muţi,  

maloletí ţeny/muţi), úspešné absolvovanie,  predčasné ukončenie Modul 11 – stav 

zamestnancov podľa funkcie aj pohlavia 

 Modul 12 – vzdelanie zamestnancov aj podľa pohlavia  

 Modul13 – výchovné  a sociálne programy (počet detí, počet rodín – bez pohlavia) 

 

 

Indikátory sociálnych sluţieb v prípadoch NPŢ: 

a) Počet zariadení núdzového bývania (celkovo, regionálne, na 100 obyv.) 

b) Celkový počet prijímateľov sociálnych sluţieb  v ZNB (celkovo SR, na zariadenie, 

regionálne) 

c) Počet prípadov NPŢ
62

 v ZNB ( pre jedno zariadenie, pre región, celkovo SR) 

d) Prípady NPŢ podľa formy násilia (partnerské, bochodvanie s ľuďmi, 

sexuálne/fyzciké/psychologické) 

e) Počet konzultácii sociálneho poradenstva poskytnutých v prípadoch NPŢ  v zariadeniach ZNB 

(celkovo SR, podľa zariadenia, regionálne,  základné/špecializované poradenstvo) 

f) Počet  poskytnutých dní dočasného ubytovania v prípadoch NPŢ v zariadeniach ZNB ( pre 

jedno zariadenie, pre región, celkovo SR) 

g) Počet prijímateľov v prípadoch NPŢ pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov v zariadeniach ZNB (celkovo SR, na zariadnenie, regionálne) 

                                                      
60

 Moţnosť zavedenia  delenia podľa pohlavia detí a anového „dovodu“ -  násilia v rodine (otec/matka) 
61

 Moţnosť zavedenia kategórie NPŢ, alebo domáce násilie; všeobecne treba moduly  1 – 13 hlbšie posúdiť 

z hľadiska NPŢ a moţnosti zavedenia osobitných kategórií relevantných pre NPŢ, alebo doplniť o osobitný 

modul pre pírpady NPŢ, prípadne   potencionálne aj pre programy pre násilníkov 

 
62

 Incidencia = nové prípady v danom roku a celkovo, t. j. nové a „staré“ prípady 
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Personálne a finančné zdroje špecializované na oblasť NPŢ: 

 

h) Výška nákladov  poskytovaných sluţieb v zariadeniach ZNB   (celkovo / v prípadoch NPŢ , 

geografické členenie) 

i) Počet  zamestnancov/kýň v ZNB (muţi/ţeny) 

j) Počet odborných zamestnancov/kýň v ZNB (ţeny /muţi,  podľa profesie) 

k) Počet FTE odborných zamestnancov/kýň v ZNB (ţeny/muţi, podľa porfesie) 

l) Počet  odborných zamestnanocv/kýň v ZNB so špecializáciou na NPŢ (ţeny/muţi) 

m) Počet FTE  odborných  zamestnanocv/kýň v ZNB so špecializáciou na NPŢ (ţeny/muţi) 

n) Počet absolovovaných školení v oblasti NPŢ (počet hodín, počet  osôb ţeny/muţi) 

o) Finančé prostiedky alokované na špecializované aktivity v oblasti NPŢ 

p) Priemerná hrubá mesačná mzdy v zariadeniach ZNB v danom roku 

Iným typom sluţiebb pomoci v prípadoch NPŢ je poskytovanie poradensko-psychologickej 

starostlivosti pre jednotlivca, manţelské páry a rodinu. Na  účely poradensko –psychologických 

sluţeib sú zriadené Referáty poradensko – psychologických sluţieb (ďalej len RPPS) pri Oddeleniach 

sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately (OSPOaSK) Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

(ÚPSVaR). Odborno-metodické oddelenie riaditeľstva referátov je  Odbor poradensko-

psychologických sluţieb (OPPS) Ústredia PSVaR SR, v ktorého náplni zostalo metodické riadenie a 

vzdelávanie, supervízia pracovníkov RPPS, vydávanie bulletinu Empatia, metodických materiálov a 

pod. Okrem iného ponúkajú aj „poradenstvo a terapiu rodiny s problémom domáceho násilia“, ale aj 

prepojenie poradenskej a terénnej práce, prevenciu sociálno-patologikcých javov v rodine a pod.  Po 

Slovensku je takto vytvorená sieť 46  RPPS, sluţby ktorých sú poskytované bezplatne.  

Činnosť RPPS  je súčasťou opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na 

obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin 

dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 10 ods.1,písm.a), §11,ods.1,písm.a). Jednotlivé 

RPPS však poskytujú aj: 

 psychologické   poradenstvo ţenám ohrozeným násilím, ţenám – obetiam 

násilia   v   súlade  s Uznesením vlády SR č. 635   k  Národnému akčnému  plánu   na 

prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách, 

 vypracúva hodnotiacu správu o činnosti referátu a poskytuje štatistické a iné poţadované 

podklady 

 Evidenčný systém RPPS je spracovávaný elektronicky (CCPSTAT) pri prísnom zachovávaní 

osobných údajov podporenom nielen zákonom o ochrane osobných údajov, ale aj etickým kódexom 

psychologických pracovníkov.  

Aj keď prax v jednotlivých RPPS nie je úplne jednotná a niektoré psychologičky si vypracúvajú aj 

vlastnú evidenciu prípadov NPŢ, všeobecne je evidované: 

 meno klienta/tky 

 počet poradenských konzultácií (hod.) 

 typ poskytnutých konzultácií 

 prípady s výskytom násilia (domáce násilie) 

 forma násilia (fyzické/psychologické, iné) 

Z uvedeného moţno navrhnúť nasledovné indikátory poradensko-psychologických sluţieb: 

a) počet prípadov NPŢ riešených v RPPS (celkovo, regionálne) 

b) počet konzultácií v prípadoch NPŢ (v hodinách) 

c) priemerný počet hodín konzultácií na jeden prípad NPŢ 

d) počet prípadov NPŢ podľa formy násilia 
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Aj tu je moţné sledovať personálne a finančné zabezpečenie RPPS v oblasti NPŢ: 

a) Počet  odborných zamestnancov/kýň  RPPS so špecializáciou na NPŢ (ţeny/muţi) 

b) Počet FTE  odborných  zamestnanocv/kýň  RPPS so špecializáciou na NPŢ (ţeny/muţi) 

c) Počet absolovovaných školení v oblasti NPŢ (počet hodín, počet  osôb ţeny/muţi) 

F) IP V PÔSOBNOSTI  MIMOVLÁDNEHO SYSTÉMU 

Mimovládny systém, osobitne ţenské organizácie poskytujúce sluţby ţenám zaţívajúcim násilie 

disponujú nenahraditeľnými skúsenosťami a osobitnými poznatkami o poskytovaní komplexnej 

ochrany a sluţieb v tejto oblasti. Práve ţenské MVO  sú priekopníčkami v presadzovaní a zavádzaní 

európskych štandardov Bezpečných ţenských  domov  (BŢD) stojacich na nasledovných  základných 

princípoch: 

 Rodové chápanie násilia 

 Kultúra posilnenia 

 Bezpečie a dôvernosť informácií 

 Poskytovanie holistických sluţieb 

 Prístup k sluţbám a nediskriminácia 

 Deti ako uţívatelia a uţívateľky sluţieb 

 Spolupráca medzi  inštitúciami 

 Potreba dlhodobých sluţieb
63

 

Bezpečné ţenské domy sú definované: (1) špecifickými cieľmi; (2) jasne definovanými cieľovými 

skupinami; (3) jasne definovanými princípmi prevádzky; (4) špecializovanými sluţbami a personálom; 

(5) špecifickými  bezpečnostnými opatreniami. Termínom “bezpečný ţenský dom” môţeme 

zariadenie označiť iba vtedy, ak napĺňa všetky vyššie spomenuté funkcie (Kelly, L.,Chair , R., 2008 ). 

Minimálne štandardy  sa vzťahujú na kvantitavne a kvalitívne parametre podporných sluţieb a 

prevádzku BŢD: 

b) Národná telefónna  krízová linka  s 24 hodinou prevádzkou 

c) Dostatok  BŢD – aspoň jeden v kaţdej správnej oblasti (pre Slovensko teda 8) 

d) Neobmedzená doba pobytu  

e) Špecializované pracovníčky BDŢ (výlučne ţeny s minimálne 30 hodinovým špecializovaných 

školením v oblasti NPŢ ako rodovo podmieneného násilia) 

f) Bezplatnosť sluţieb pre ţeny a ich deti  

g) Bezpečnosť  zaloţená na princípe rešpektovania a dôstojnosťi ţien je zabezpečená informovaným 

súhlasom klientiek 

h) Neobmedzená prevádzka BŢD ( 24 hodín, 365 dní v roku) 

i) Sluţby pre všetky ţeny, t. j. prispôsobovanie potrebám  špecifických skupín ţien (z etnických 

minorít, migrantiek, ţenám so zdravotným postihnutím) 

j) Špecifikovať sluţby aj potrebám detí klientiek (osobitne dievčatám a mladým ţenám) 

k) Demokratické a nehierachické usporiadanie a prístup (muţská dominancia nemoţe byť nahradená 

inštitucionálnou dominanciou) 

l) Informácie a poradenstvo je zaloţené na posilňovaní a modele práv obetí 

m) Systematické a pravidlené zbieranie údajov o prijímateľkách  sluţieb a povahe násilia za 

predpokladu, ţe nebudú ohrozovať bezpečnosť ţien a únik utajovaných infomrácií (Kelly, 

L.,Chair , R., 2008 ). 

                                                      
63

 Karlovská, D.,  Krokavcová, N.,  Králová, S., 2009, Bezpečný ţenský dom ako nástroj  uplatňovania ľudských 

práv ţien a detí, Fenestra, ISBN 978-80-969884-2-6 
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Okrem minimálnych štandardov sú odporúčané aj špecifické štandardy a nevzťahujú sa iba na oblasť 

mimovládneho sektora, ale aj na  oblasť zdravotníctva, právny systém, programy pre páchateľov 

a pod. Predpokladom je, ţe odporúčané štandardy podporných sluţieb a zariadení v prípadoch NPŢ 

všetkých foriem sa budú ešte viac upresňovať a implementovať v súčinnosti aj so slovenskou  

legislatívou a jej implementáciou do reality.  

 

Aktulne existujú iba dve zariadenia na Slovensku, ktoré sa pribliţujú k BŢD s minimálnymi 

štandardmi. V rámci NAP je stanovená aj úloha vypracovania metodiky na hodnotenie týchto 

štandardov, ktorá bude slúţiť na „testovanie“ ostatných zariadení poskytujúcich sociálne sluţby 

v prípadoch NPŢ.  

 

Nateraz je moţné navrhnúť nasledovné  rámcové indikátory BŢD: 

a) Počet BPŢ spĺňajúcich minimálne štandardy (miera špĺňania ) 

b) Počet ţien  vyuţívajúcich sluţieb BŢD 

c) Počet ţien vyuţívajúcich špecializované poradenstvo (sociálne, psychologické,  ekonomické) 

d) Počet úkonov v rácmi špecializovaného poradenstva 

e) Právne úkony a bezplatné zastupovanie (počet,  úkonov a zastupovaní) 

f) Ubytovacia kapacita BŢD a jej obsadenosť (v %) 

g) Odhad nedostatočnoti  ubytovacích kapacít (počet  odmietnutých ţien potrebujúcich 

ubytovanie) 

 

 

Personálne a finančné zdroje špecializovaných MVO v oblasti NPŢ: 

a) Počet pracovníčok špecializovných v oblasti NPŢ 

b) FTE pracovníčok špecializovaných v oblasti NPŢ  

c) Poskytnuté školenia novým pracovníčkam v oblasti NPŢ (v hodinách, priemerný počet hodín 

an jednu pracovníčku) 

d) Finančné prostriedky na prevádzku BŢD (disponibilná čiastka  na rok) 

e) Zloţenie disponibilnych finančných zdrojov (v % , štát, samospráva, donory, projektová 

činnosť, iné) 

 

 

G) IP V PÔSOBNOSTI ŠKOLSTVA 

Zodpovednosť  školstva v problematike NPŢ  okrem šírenia povedomia o NPŢ a rodovej rovnosti 

v rácmi rôznych kurikúl študijných programov (prednášky, aktivity) je aj  identifikácia násilia v rodine  

na deťoch, ale aj  aj na ţenách. 

Inštitucionálne sú na to uspôsobené  pedagogicko-psychologické centrá poskytujúce komplexnú, 

interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, výchovnú, poradenskú, terapeutickú a preventívnu 

starostlivosť deťom a mládeţi, ich zákonným zástupcom a pedagógom, za účelom optimalizácie ich 

osobnostného, vzdelávacieho, profesijného a sociálneho vývinu.  

Pravidelné štatistické výkazníctvo v oblasti školstva: 

a) MŠ SR 3a-01 o prospechu ţiakov v základných a špeciálnych školách sleduje prospech ţiakov 

(podľa pohlavia) ako  moţný indikátor  zmien v rodinnom prostredí ţiakov (napr. aj 

domáceho násilia) 

b) Výkaz o o pedagogicko-psyhologickej poradni  na šk. rok 2007/2008, 22-01 (do 09/2008) – 

Oddiel II. – klienti , ktorým bola poskytnutá starostlivosť – bez pohlavia; z dôvodu: - bez 

pohlavia;  oddiel III. – klienti, ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť (bez pohlavia); 

oddiely VI. – VII. pohlavie klientov a klientiek 
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c) Výkaz o centrách výchovnej prevencie a psychologickej prevencie šk. rok 2007/2008; 23-01 

(do 09/2008) – rozdeliť účastníkov a klientov podľa pohlavia, hlavne v oddiely II. dôvody 

príchodu klienta do CVPP 

d)  Výkaz o školských zariadeniach  výchovného poradenstva a prevencie za školský rok  ../.. 

(MŠ 5 – 01) na rok 2009  ; Oddiel  V. Prevencia drogových  závislostí – sleduje sa  počet 

aktivít, účastníkov, projektov, a finančných prostriedkov v euro. Zváţiť moţnosť zaradenia 

oddielu o NPŢ, resp. domácom násilí; Oddiel IX. Počet klientov v poradenskom zariadení 

podľa veku, druhu postihnutia a narušenia:  

- Vek od 1 – 18 a viac 

- Celkovo z toho dievčatá 

- Vývinové poruchy ( správania, učenia sa) 

Oddiel X. to isté ako v oddiely IX., ale podľa  druhu školy a vzdelávaní  ( predškolské 

zariadenia, základné a stredné školy) 

 

Indikátory identifikovaných prípadov NPŢ (domáceho násilia ): 

a) Počet detí  zaţívajúcich domáce násilie identifikovaných CVPP 

b) Počet detí nepriamo zaţívajúcich NPŢ v rodinách identifikovaných CVPP 

c) Počet špecializovaných pracovníkov/čok z CVPP v oblasti NPŢ (ţeny, muţi) 

d) Špečializované školenia v oblasti NPŢ (počet hodín, priemerný počet hodín na jedného 

pracovníka/čku) 

e) Finančné zdroje alokované na aktity zamerané na problematiku NPŢ (školenie, programy, 

prednášky, prevencia) 

f) Priemerná hrubá mdza pracovníkov/čok v CVPP (ţeny/muţi) 

 

H) IP PREVENCIE NPŢ 

Aktivity prevencie  NPŢ  sú realizované v rácmi rôznych rezertov. Uvádzame iba tie najrelevantnejšie: 

 Preventívne aktivity v rámci  programu Prevencie kriminality 

 Preventívne programy v rámci Stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 Kampane na zvýšenie povedomia, prevencie NPŢ 

 Aktivity prevencie NPŢ v rámci pragramovacieho obdobia ESF, národných projektov a iných 

štruktúrálnych fondov 

Rámcovo moţno  navrhnúť nasledovné indikátory: 

a) Počet programov, aktivít, projektov zameraných na prevenciu NPŢ 

b) Finančé zdroje alokované na preventívne programy v oblasti NPŢ 

 

 

4.1.3. INDIKÁTORY ŠTRUKTÚRY 

Ide prevaţne o relevantné dokumenty, programy, legislatívu, v oblasti NPŢ a súvisiach preventívnych 

inštitucionálnych nastavení (napr. v oblasti rodovej rovnosti, alebo prevencie kriminality a pod.). 

Kvalitatívne indikátory sa vzťahujú na odpočet plnenia, alebo mieru implementácie/vyuţívania 

jednotlivých štrukturálnych nastavení, kvantitatívne na miery personálneho zabezpečenia a finančného 

krytia pri osobitných programoch, akčných plánoch a inštitucionálneh zabezpečenia. Sledované 

parametre štruktúry moţno rozčleniť do nasledovných úrovní a sledovaných parametrov: 
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a)  Oblať strategických dokumentov a programov  

 Druh dokumentu ( stratégia, akčný plán, program, projekt) 

 Úroveň pôsobnosti dokumentu ( národná, regionálna, samosprávna, lokálna
64

) 

 Vecné zameranie (priamo na NPŢ/súvisiace, rezortná gescia, zodpovenosť) 

 Miera implementácie (štádium návrhu, štádium schvaľovania, štádium implementácie – dátum 

prijatia, začiatok  implementácie,  plánované obdobie implementácie) 

 Personálna kapacita vyčlenená na implementáciu (plánová/reálna vdanom roku, FTE plného  

pracovného úvazku) 

 Finančné krytie (plánované, reálne čerpané v danom roku) 

b) Legislatívna oblasť 

 Druh dokumentu (z zmluva/dohovor , ákon/novelizácia, nariadenie, výhláška, iné) 

 Úroveň pôsobnosti dokumentu ( medzinárodná, národná, regionálna, lokálna) 

 Vecné zameranie (priamo na NPŢ/súvisiace, rezortná gescia, zodpovenosť) 

 Miera implementácie (štádium návrhu, štádium schvaľovania, štádium implementácie – dátum 

prijatia, začiatok účinnosti/ implementácie,  plánované obdobie implementácie)
65

 

 Personálna kapacita vyčlenená na implementáciu (plánová/reálna v danom roku, FTE plného  

pracovného úvazku) 

 Finančné krytie (plánované, reálne čerpané v danom roku) 

 

c) Inštitucionálna oblasť  

 Druh inštitucionálneho  zabezpečenia ( rada, komisia, odbor,  oddelenie/referát/úsek, iná 

admnistratívna štruktúra) 

 Úroveň pôsobnosti (štátna správa/rezort, VUC, samospráva, mimovládna oblasť ) 

 Miera zameranosti na NPŢ (  primárne, sekundárne, okrajovo) 

 Kompetencie (poradné, kozultačné, exekutívne, koncepčné, legislatívne, koordinačné, iné) 

 Personálne zabezpečenie (plánová/reálna v danom roku, FTE plného  pracovného úvazku) 

 Finančné zabezpečenie (plánované, reálne čerpané v danom roku) 

Osobitný dôraz na
66

:  

Počet  aktívnych MVO v oblasti NPŢ  (pri presnom vymedzení „aktívne“ a „oblasť NPŢ“) 

FTE zamestnania pracovníkov/čok  aktívnych MVO v oblasti NPŢ = ekvivalent plného 

pracovného úväzku pracovníkov/čok
67

 

Výška financií MVO v oblasti NPŢ  =  disponibilná suma financií na krytie prevádzky, 

poskytovaných sluţieb a  aktivít MVO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64

 Príkladom takéhoto dokumentu na regionálnej úrovni je napr. akčný plán pre NPŢ v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji, ktorý je aktuálne  vo schľovacom procese.  
65

 V prípade implementácie nového ustanovenia (paragrafu) je moţné rozšírič daný parameter aj o mieru 

vyuţívania a uplatňovania daného ustanovenia v praxi , resp - v súdnej praxy. Daný parameter je nutné podrobiť 

moţnostiam a empirickému overeniu.  Vyuţívanie   uţ existujúcej legislatívy praxy je súčasťou  indikátorov 

procesného nastavenia v jednotlivých oblastiach zodpovednosti. 
66

 Osobitne stanovený štruktúrny indikátor OSN (UNECE),  ako súčasť MDG súvisiacich indikátorov, stanovený 

aj ako  index na 100 000  osôb 
67

 Z dôvodu  častého kratšieho pracovného úväzku, alebo  krátkdobej dohody o vykonaní práce či pracovnej 

činosti, či dobrovoľníckej práce.  
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4.1.4. INDIKÁTORY KONTEXTU 

 

Medzi kontextové indikátory zaraďujeme ukazovatele, ktoré tvoria spoločenské sociálno – 

ekonomické,  sociálno-morálne a iné podmienky, faktory, prediktory NPŢ a ich sledovanie môţe 

indikovať akceleráciu, alebo  zastavenie  progresu v redukcii výskytu NPŢ, alebo ho predikovať jeho 

zvýšenie. Selekciou indikátorov kontextu  opierame o známe faktory asociované  najmä s násilím 

páchaným na ţenách v intímnych vzťahoch a sexuálnym násilím, odkrytých 

v predchádzajúcich vedeckých štúdiách ako kriminogénnych faktorov
68

 pôsobiacich s rôznou 

relevanciou a signifikanciou asociovanou s viktimizáciou,  ako aj s muţským násilným správaním. IK  

ďalej  štruktúrujeme do piatich oblastií na IK rodovej rovnosti, ekonomickej a sociálnej inkúzie, IK 

kriminality, tolerancie k násiliu a spoločenskej anómie. 

 

a) IK  rodovej rovnosti: 

EU Gender Index  - kompozitný index zloţený z rovného zdieľania platenej práce, príjmu, distribúdie 

moci a času, ktorého hodnota indikuje aktuálnu vzdialenosť od situácie plnej rodovej rovnosti.
69

  

Obsahuje všetky relevantné rozdiely rodovej rovnosti, ako je rodový príjmový rozdiel, miery 

ekonomomickej aktivity, vertikálnu mocenskú segregáciu a  Odzrkadľuje aktuálnu úroveň rodovej 

rovnosti na Slovensku, ako základný predpoklad redukcie rodovo – podmieneného násilia.  

Miera tradičných rodových noriem –  miera súhlasu populácie (ţien/muţov)  s tradičným rodovým 

usporiadaním a rodovými rolami (zisťovaná  pravidelným European Social Values – batéria otázok  

o úlohách ţien a muţov v spoločnosti/rodine, napríklad „úlohou ţeny je starať sa o rodinu, muţa 

rodinu finančne zabezpečiť“ a pod.) 

b) IK ekonomickej a sociálnej inklúzie 

GINI koeficient – vyjadruje celkovú mieru príjmových nerovností v populácii 

Miera chudoby ţien/muţov  

Miera nezamestnanosti ţien/muţov 

Miera dlhodobej nezamestnanosti ţien/muţov 

Počet  ţien/muţov v systéme hmotnej núdze 

Počet jednorodičovských domácnosti  s deťmi  (na čele so ţenami/muţmi) 

Adolescentná natalita (počet ţivonarodených u ţien 15 – 19 ročných) 

Skoré partnerstvo -  sobášnosť /kohabitácia 15 – 19 ročných ţien/muţov, alebo rodinný status 

vydatá/ţenatý  15 – 19 ročných  ţien/muţov (skoré partnerstvo sa povaţuje za jeden z váţnych 

prediktorov vypuknutia NPŢ) 

                                                      
68

 Nejde o jednoznačné príčinné súvislosti,  teda nie sú samé o sebe príčinami vypuknutia alebo udrţiavania  

výskytu NPŢ, testovanie sily ich pôsobenia je predmetom ďalšieho skúmania 

69
 Index skonštruovaný  J. Plantenga, Ch. Remery a M. Smith na základe klasického a univerzálneho modelu 

ţiviteľa  Fraser z roku 1997  lepšie ako iné globálne indexi (GDI, GGGI)  odzrkadľuje európske podmienky  

vyspelých krajín.  Aktálne poradie  EU – GEI  pre Slovensko  z pomedzi 25 európskych krajín je 19. miesto 

(Journal of European Social Policy Vol. 192009, s.  1 – 33) 
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Podiel nízko vzdelaných ţien/muţov v populácii –  získaná z celkovej vzdelanostnej štruktúry 

obyvateľstva, nízko vzdelaní sú tí/tie, čo nedokončili základnú školu, alebo majú iba základnú školu 

ako významný prediktor výskytu partnerského násilia 

c) IK  kriminality 

 

IK tolerancie násilia Index  registrovanej celkovej kriminality (incidencie) = počet evidovaných 

prípadov (TČ) /100 000 obyvateľov 

 Index násilnej kriminality a jej objasnenosť 

 Index mravnostnej kriminality a jej objasnenosť 

Následne sem moţno zaradiť  rodovo citlivé kriminologické ukazovatele (podrobené procesu 

engenderácie) to znamená, ţe klasické kriminologické ukazovatele budú vykazované zvlášť za 

ţeny/muţov, alebo sa skonštruujú také  indikátory, ktoré budú odzrkadľovať rodovú podmienenosť 

a rodovo citlivé charakteristiky kriminality. 

Rodový index páchateľov = počet muţských páchateľov/100 tis. muţov populácie  ku počtu ţenských 

páchateliek/100 tis. ţien v populácii 

Rodový index viktimizácie = obete ţeny/100 tis. ţien ku obete muţi/100 tis muţov 

Rodový index kriminality = MIK/ZIK, kde MIK = pomer páchateľov muţov ku počtu všetkých obetí 

(MIK); ZIK =  počet páchateliek ţien ku počtu všetkých obetí ; rodový index kriminality odzrkadľuje 

fakt, ţe väčšina kriminality je páchaná muţmi, zatiaľ čo ţeny tvoria takmer polovicu obeti. V roku 

2007 tieto indexy dosahovali  hodnotu  MIK = 2,82 a ZIK = 0,44,  t. z. rodový index kriminality 

v roku 2007 =  6,5 . Na jedného páchateľa muţa pripadalo 6,5 z viac obetí ako u ţien páchateliek.
70

 

Miera juvenilnej kriminality ( muţi/ţeny) 

Miera pociťovanej bezpečnosti ţien/muţov 

d) IK tolerancie k násiliu 

 

Miera súhlasu s fyzickými trestami u detí 

Miera tolerancie NPŢ ako  súkromného/spoločenského problému 

Vnímanie závaţnosti NPŢ v populácii (ţeny/muţi) 

Vnímanie prejavov správania ako násilie 

 

e) IK  rizík NPŢ a spoločenskej anómie 

 

Miera rozvodovosti – ako ukazavatel partnerskej a rodinnej nestability 

Miera manţelskej vzdelanostnej  homogenity – partneri z rovnakým dosiahnutým stupňom vzdelania; 

miera manţelstiev s vyšším vzdelaním ţien a niţším vzdelaním muţov 

Miera zneuţívania alkoholu a psychotropných látok  (ţeny/muţi) 

Počet  ţien/muţov vlastniacich zbrane (počet legálnych, odhad počtu nelegálnych, počet novo 

pridelených legálnych oprávnení v danom roku) 

Počet  samovraţených pokusov (ţeny/muţi) 

Incidencia duševných chorôb a osôb s poruchami správania (ţeny/muţi) 

Počet zneuţívaných, týraných a zanedbávaných detí (chlapci/dievčatá) –  nepriaznivá prehistória 

psychickej a psychologickej viktimácie ako prediktor  opakovania (cyklu) násilia voči blízkym 

 

 

                                                      

70
  Holubová, B., 2009: Slovak Way  towards  Indicators on VAW (presentation at CEE UNIFEM Meeting  of  

Data Collecting Experts  on VAW, Sarajevo, 2009) 
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4.2. VYUŢITIE  A INTERPRETÁCIA INDIKÁTOROV NPŢ  

 

Populačné prieskumy o NPŢ ako základ indikátorov výsledku: 

 Zisťujú  reálny stav prevalencie a incidencie NPŢ 

 Pomáhajú   prevencií a intervencii polície  a ostatných podporných sluţieb 

 Pomáhajú odhadnúť  riziko výskytu  NPŢ, rizikové skupiny obetí a páchateľov 

 Zverejňovaním pomáhajú zvyšovať povedomie o NPŢ a odvahu ţien  obrátiť sa o pomoc 

Administratívne dáta  o poskytovaní  pomoci, ochrany a sluţieb ako základ indikátorov  nastavenia 

procesov: 

 Ukazujú ako polícia, zdravotníctvo, systém spravodlivosti a sociálnej ochrany pomáhajú 

obetiam a riešia prípady NPŢ 

 Vypovedajú o efektívnosti  implementácie zákonom, opatrení, dosahovaní cieľov akčného 

plánu 

Rodovo špecifické dáta evidenčných systémov  môţu presne označiť, ktoré  sú oblasti, kde potreba 

posilnenia sluţieb je odlišná pre sluţby pre ţeny a osobitne pre muţov. 

Rodovo  disagregované  údaje môţu ukázať špecifické rizikové oblasti pre ţeny a pre muţov  

a zdôrazniť potrebu zacielených programov na prevenciu a ochranu pred násilím pre oba rody. 

Skúsenosti muţov a chlapcov s násilím sú odlišné od tých čo majú ţeny a dievčatá. Muţi sú napádaní 

viac zo strany cudzích alebo sociálnej komunity, ţeny sú viac vystavené násiliu zo strany intímneho 

partnera a iných blízkych osôb.  Indikátory tak môţe rozšíriť a spresniť poznatky o NPŢ a nastaviť 

preventívne programy.  

Indikátory štruktúrnych nastavení v podobe strategických  dokumentov, legislatívy a inštitucionálneho 

nastavenia: 

 Sledujú hlavné štrukturálne nastavenia opatrení štátu, ako súčasť jeho zodpovednosti za redukciu 

a prevenciu NPŢ 

 Umoţňujú sledovať mieru implementácie a efektivitu  jednotlivých zámerov štrukturálnych 

nastavení 

 

Indikátory širšieho sociálno  - spoločenského kontextu  umoţňujú: 

 

 Mapovať hlavné spoločenské podmienky – faktory výskytu  NPŢ 

 Predikovať (modelovať) prevalenciu NPŢ a prispôsobovať tak nastavenie  procesov ochrany 

a prevencie NPŢ 

 

Interpretácia jednotlivých druhov indikátorov zobrazuje tabuľka (3. stĺpec): 

 

DRUH 

INDIKÁTORA 
NÁZOV INDIKÁTORA INTERPRETÁCIA 

In
d

ik
át

o
ry

 

v
ý

sl
ed

k
o

v
 Celková miera prevalencie NPŢ za celý ţivot a za  ostatných 12 

mesiacov 
Ţiadúci je klesajúci 

trend 
Celková mieru prevalencie NPŢ zo strany intímneho partnera za 

celý ţivot a za ostatných 12 mesiacov 

Femicída 

In
d

ik

át
o

ry
 

p
ro

ce

so
v

 Evidovaná incidencia a prevalencia NPŢ  políciou 

(zistená/objasnená) 

Ţiaduci je dočasne 

rastúci trend 
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Procesná efektivita NPŢ polície zohľadňujúci aspekt 

vysokej latencie NPŢ; 

preklopenie do 

ţiaduceho klesajúceho 

trendu závisí od 

reálneho výskytu NPŢ 

zisťovaného 

indikátormi výsledku 

a zníţením vysokej 

latencie prípadov NPŢ 

 

Kapacitné a finančné zdroje  NPŢ polície 

Evidovaná incidencia a prevalencia NPŢ (stíhané/obţalované 

osoby, TČ) prokuratúry 

Procesná efektivita NPŢ prokuratúry 

Kapacitné a finančné zdroje  NPŢ prokuratúry 

Postihované NPŢ  v pôsobnosti súdnictva (odsúdené osoby, TČ)  

Vymoţiteľnosť práva v prípadoch NPŢ 

Kapacitné a finančné zdroje v oblasti NPŢ súdnictva 

Identifikovanej incidencie a prevalencie NPŢ v oblasti 

zdravotníctva 

Kapacita ľudských a finančných zdrojov v oblasti NPŢ v oblasti 

zdravotníctva 

Evidovaný počet prijímateľov sociálnych sluţieb vo vybraných 

zariadenia a RPPS 

Druh a mnoţstvo sociálnych sluţieb poskytnutých v prípadoch 

NPŢ 

Personálne a finačné kapacity poskytovateľov sociálnych 

a poradensko-psychologických sluţieb v prípadoch NPŢ 

Indikátory minimálnych štandardov Bezpečných ţenských domov 

Personálne a finančné zdroje špecializovaných MVO 

Indikátory identifikovaných prípadov NPŢ v CVPP 

Počet programov, aktivít, projektov zameraných na prevenciu 

NPŢ 

Ţiaduci rastúci trend 

Finančné zdroje alokované na preventívne programy a kampane 

v oblasti NPŢ 

Š
tr

u
k

tú
rn

e 

in
d

ik
át

o
ry

 Strategické dokumenty a programy (miera implementácie, 

kapacity, zdroje) 

Ţiadúci rastúci trend Legislatívna (miera implementácie, kapacity, zdroje) 

Inštitúcie  (kompetencie, kapacity, zdroje) 

Mimovládne organizácie NPŢ (kapacitné a finančné zdroje) 

K
o

n
te

x
to

v
é 

in
d

ik
át

o
ry

 

Indikátory rodovej rovnosti Ţiaduci trend závisí od 

sledovaného indikátora 

(zniţovanie rodových 

rozdielov, ale 

zvyšovanie rodovej 

rovnosti a sociálnej 

inklúzie) 

Indikátory  ekonomickej a sociálnej inklúzie 

Indikátory kriminality 

Indikátory tolerancie násilia 

Indikátory rizík NPŢ a spoločenskej anómie 
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5. ZÁVER A ODPORÚČANIA  

 

Zostavený súbor národných indikátorov je nutné podrobiť následnému empirickému testovaniu, ktoré 

preverí ich zmysluplnosť a prípadne nastolí ďalšie poţiadavky na ich konštrukciu či disagregáciu napr. 

na úroveň samosprávnych regiónov, podľa osobitných skupín obetí (na etnickom základe, veku – 

staršie ţeny , a pod.). 

Zatiaľ sa nám nepodarilo overiť všetky premenné na výpočet stanovených indikátorov, nakoľko aj 

analýza evidenčných systémov jednotlivých rezortov bola spracovaná na základe sprostredkovaných 

informácií o formulároch a zisťovaných kategóriách. Reálne sme si úplnosť a validitu  jednotlivých 

databáz zatiaľ nemali moţnosť overiť. Indikátory sme naformulovali na základe dostupných zistení 

a dodatočne ich budeme v najbliţšom polroku overovať. Na základe empirického overenia dôjde 

zrejme ku korekcii buď indikátorov, alebo k poziadavke doplnenia existujúcich databáz o ďalšie  

kategórie.  

V systéme trestno-právneho  evidenčného a štatistického výkazníctva  polície, prokuratúry a súdnictva 

by sme radi iniciovali prepojenie týchto databáz, resp. ujednotili, alebo doplnili zbierané údaje 

o ďalšie spoločné  kategórie, ktoré by zjednodušovali (nie duplikovali) uţ zbierané údaje vzťahujúce 

sa na násilie páchané na ţenách vzhľadom na formy násilia a vzťah s páchateľom. Radi by sme 

presadili aj zverejňovanie relevatných triedení TČ NPŢ , podobne ako je to pri drogovej 

kriminalite     ( TČ pod vplyvom drog), alebo organizovanej kriminalite osobitne vykazovanej 

v databáze prokuratúry.  Predpokladom je však spresnenie TČ NPŢ a rozšírenie   TČ domáceho násilia  

o ďalšie činy NPŢ. 

Pri návrhu indikátorov NPŢ v sociálnej oblasti si uvedomujeme   nedostatočnosť poznatkov  

o evidenčných systémov jednotlivých zariadení a poskytovateľov sociálnych sluţieb vyplývajúcich 

z prechodného obdobia zavádzania nových druhov zariadení a prechodom právomocí zriaďovateľa na 

obce a vyššie územné celky. V súčinnosti s tým sa zrejme budú ešte dlhšie  ustálovať jednotlivé  

evidenčné systémy, čo moţno vyuţíť na ich spresnenie a zmeny pre potreby evidencie prípadov NPŢ 

a ostatných ukazovateľov. Viac svetla a navrhovaných zmien očakávame po prvom testovaní 

nastavených indikátorov. Za dôleţité povaţujeme ich doplnenie o indikátory kvality poskytujúcich 

sluţieb vzhľadom na špecifické potreby ţien zaţívajúcich násilie , ako aj spokojnosť klientiek 

s poskytovanými sluţbami.  

V súvislosti so zosúladením indikátorov výsledku z medzinárodne prijatými indikátormi  OSN je 

nutné opätovne analyzovať  dáta predchádzajúcich dvoch reprezentatívnych výskumov NPŢ z roku 

2003 a 2008 s cieľom získať hodnoty  predmetných 6 indikátorov. Napriek  určitým obmedzeniam 

komparativity (inak konštruovaná vzorka, iný spôsob zisťovania a pod.) je moţné vyuţiť hodnoty 

indikátorov ako súčasť časovej rady umoţňujúcej sledovať trend prevalencie NPŢ.  

V súčasnosti  nie je NPŢ súčasťou globálnych ukazovateľov postavenia ţien či  komplexných indexov 

rodovej rovnosti. Jediný index reflektujúci  NPŢ je  SIGI index, kde ako súčasť základných práv 

a sociálnych inštitúcií sa sleduje subindex telesnej integrity pozostávajúci z nasledovných 

premenných:   mutilácia, existencia legislatívy  postihujúcej násilia páchané na ţenách vrátane 

manţelského znásilňovania, sexuálne obťaţovanie, chýbajúce ţeny v populácií ako percento mladých 

ţien a muţov v populácií. Index  nie sledovaný pre krajiny OECD, pretoţe indikátory sú pre rozvinuté 

krajiny neprimerané. Zatiaľ teda neexistuje komplexný index či uţ pre NPŢ alebo rodovú rovnosť, 

ktorý by vedel popísať viaceré dimenzie problematiky NPŢ v rozvinutých krajinách .  

Sústavu národných indikátorov vnímame ako návrh a dynamickú sústavu aktuálne reagujúcu na vývoj 

v legislatíve a nastavenia politických programov. Zároveň sa očakáva ich doplnenie , prípadne 

korekcia po pilotnom testovaní.  
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PRÍLOHA Č. 1  DEFINÍCIE NPŢ 

Definícia násilia páchaného na  ţenách, rodového násilia a  násilia páchaného na ţenách v rodinách 

a domácom prostredí v medzinárodných právnych dokumentoch 

A.  Násilie páchané na ţenách   

a) Odporúčanie Rec (2002)5 Výboru ministrov členským štátov o ochrane ţien proti násiliu  

(príloha) 

„Na účely tohto odporúčania sa pojem "násilie na ţenách" má chápať ako akýkoľvek skutok násilia 

zaloţeného na pohlaví, ktoré má za následok alebo pravdepodobne bude mať za následok telesnú, 

sexuálnu alebo psychickú ujmu alebo utrpenie ţien, vrátane hrozieb takých skutkov, nátlaku alebo 

svojvoľného zbavenia slobody, bez ohľadu na to, či sa vyskytuje vo verejnom alebo v súkromnom 

ţivote. Zahrnuje, ale neobmedzuje sa, na nasledujúce: 

 násilie vyskytujúce sa v rodine alebo domácnosti, vrátane, medzi iným, fyzickej a psychickej 

agresivity, emocionálneho a psychologického zneuţívania, znásilnenia a sexuálneho zneuţívania, 

incestu, znásilnenia medzi manţelmi, pravidelnými alebo príleţitostnými partnermi a druhmi a 

druţkami, zločiny spáchané v mene cti, mrzačenie ţenských pohlavných orgánov a iné tradičné 

praktiky škodlivé pre ţeny, ako sú napríklad nútené sobáše; 

 násilie vyskytujúce sa v širokej verejnosti, vrátane, medzi iným, znásilnenia, sexuálneho 

zneuţívania, sexuálneho obťaţovania a zastrašovania v práci, v inštitúciách alebo inde, obchod so 

ţenami na účely sexuálneho vykorisťovania a ekonomického vykorisťovania a sex turistiky; 

 násilie, ktorého sa dopúšťa alebo ktoré toleruje/pardonuje štát alebo jeho úradníci; 

 porušovanie ľudských práv ţien v situáciách ozbrojeného konfliktu, najmä branie rukojemníkov, 

nútené presuny, systematické znásilňovanie, sexuálne otroctvo, vnútené tehotenstvo a obchod na 

účely sexuálneho vykorisťovania a ekonomického vykorisťovania.“ 

 

b) Pekinská akčná platforma  prijatá na štvrtej svetovej konferencií Organizácie Spojených 

národov vymedzuje celú oblasť pre násilia páchané na ţenách  vrátane jeho definície 

(113) Pod pojmom násilie na ţenách sa rozumie akýkoľvek čin násilia zaloţeného na rode, ktorý vedie 

alebo môţe mať za následok fyzickú, sexuálnu alebo psychickú ujmu alebo utrpenie ţien, vrátane 

vyhráţania sa takýmito činmi, donútenie alebo svojvoľné zbavenie slobody, či uţ vo verejnom alebo 

súkromnom ţivote. Preto, násilie páchané na ţenách zahŕňa, ale nie je obmedzené,  na nasledovné:  

 Fyzické, sexuálne a psychologické násilie  v rodine, vrátane bitia, sexuálne zneuţívanie ţien 

a dievčat í v domácnosti, s venom súvisiacim násilím, znásilnenie manţelom, mrzačenie ţenských 

pohlavných orgánov a iných tradičných škodlivých praktík voči  ţenám,  ne-manţelské násilie a 

násilie súvisiace s vykorisťovania; 

 Fyzické, sexuálne a psychologické násilie v širokej komunite komunity, vrátane znásilnenia, 

sexuálneho zneuţívania, sexuálneho obťaţovania a zastrašovania v práci, vo vzdelávacích 

inštitúciách a inde, obchodovania so ţenami a nútenej prostitúcie; 

 Fyzické, sexuálne a psychické násilie tolerované  alebo realizované prostredníctvom štátu, bez 

ohľadu na  prostredia jeho výskytu. 

(114) Ostatné akty násilia páchaného na ţenách zahŕňajú porušovanie ľudských práv ţien v 

ozbrojených konfliktoch, najmä vraţdy, systematické znásilňovanie, sexuálne otroctvo a nútené 

tehotenstvo. 

(115) Akty násilia páchané na ţenách zahŕňajú  aj nútenú sterilizáciu a nútené potraty, donucovacie / 

nútené pouţívanie antikoncepcie, usmrcovanie novorodencov ţenského pohlavia a prenatálny 

pohlavný  výber. 
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(118) Násilie páchané na ţenách je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov medzi muţmi 

a ţenami, ktoré viedli k nadvláde muţov nad ţenami, k diskriminácii ţien  muţmi  a k zabráneniu 

plného rozvoja ţien 

c) Deklarácia Spojených národov  o odstránení všetkých foriem násilia  páchaného na ţenách 

(1993):  

Násilie páchané na ţenách je „akýkoľvek čin násilia, zaloţený na rodovej nerovnosti, ktorého 

dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické 

poškodenie trpiacej ţeny, vrátane vyhráţania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia 

slobody, či uţ vo verejnom alebo v súkromnom ţivote“ 

Článok 2 

„Násilie na ţenách treba chápať tak, ţe obsahuje všetko nasledovné, no nevyčerpáva sa tým: 

 Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine, vrátanie bitia, 

 sexuálneho zneuţívania dievčat členmi domácnosti, násilie súvisiace s venom, znásilnenie v 

manţelstve, mrzačenie ţenských genitálií a iné tradičné praktiky, ktoré škodia ţenám, ďalej 

mimomanţelské násilie a násilie súvisiace s vykorisťovaním; 

 Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v spoločnosti, vrátane znásilnenia, 

sexuálneho zneuţívania, sexuálneho obťaţovania a zastrašovania v práci, vo vzdelávacích 

inštitúciách a všade inde, obchod so ţenami a nútená prostitúcia; 

 Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktorého sa dopúšťa štát, alebo ktorému štát pasívne 

prihliada, a to bez ohľadu na to, kde sa toto násilie objavuje;“ 

d) Deklarácia OSN o zastavení násilia proti ţenám (1994) 

„(Násilie proti ţenám) ... je vyjadrením historicky nerovných mocenských vzťahov medzi ţenami 

a muţmi, ktoré viedli k dominancii muţov nad ţenami a k ich diskriminácii a k mareniu plného rozvoja 

ţien. Násilie proti ţenám je jedným z hlavných mechanizmov, pomocou ktorých je ţenám vnútená 

podriadená pozícia v porovnaní s muţmi.“ 

 

B. Rodovo podmienené násilie 

e) CEDAW - Dohovor o odstránení   všetkých foriem diskriminácie  ţien 

V predmetnom dokumente sa definícia násilia páchanom na ţenách priamo nevyskytuje, vo 

všeobecnom odporúčaní 19 prijatom Komisiou  Organizácie Spojených národov pre elimináciu 

diskriminácie ţien (CEDAW Committee)  vymedzuje rodovo podmienené násilie ako formu 

diskriminácie zakázanou Dohovorom nasledovne: 

Rodovo podmienené násilie je: „...násilie, ktoré je namierené proti ţene z dôvodu ţe je ţena alebo 

ktoré zasahuje ţeny nepomerne viac. Zahŕňa činy, ktoré spôsobuje  fyzickú, duševnú alebo sexuálnu 

ujmu, alebo utrpenie, vyhráţanie sa takýmito činmi, donucovanie a iné odopieranie slobôd.“ 

Rodovo  podmienené násilie sa vymedzuje aj  s cieľom odlíšiť násilie namierené proti jednotlivcom 

alebo skupinám jednotlivcov na základe ich rodu od ostatných foriem násilia. spadajú sem násilné akty 

alebo ich hrozba ako znásilnenie, mučenie, mrzačenie genitálií, sexuálne otroctvo, nútené oplodnenie 

a zabitie (vraţda). 

C. Násilie na ţenách v rodinách alebo v domácom prostredí 

f) Deklarácia Spojených národov  o odstránení všetkých foriem násilia  páchaného na ţenách 

(1993):  
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„Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine, vrátanie bitia, sexuálneho 

zneuţívania dievčat členmi domácnosti, násilie súvisiace s venom, znásilnenie v manţelstve, mrzačenie 

ţenských genitálií a iné tradičné praktiky, ktoré škodia ţenám, ďalej mimomanţelské násilie a násilie 

súvisiace s vykorisťovaním;“ 

g) Odporúčanie Rec(2002)5 Výboru ministrov členským štátov o ochrane ţien proti násiliu  

„...násilie vyskytujúce sa v rodine alebo domácnosti, vrátane, medzi iným, fyzickej a psychickej 

agresivity, emocionálneho a psychologického zneuţívania, znásilnenia a sexuálneho zneuţívania, 

incestu, znásilnenia medzi manţelmi, pravidelnými alebo príleţitostnými partnermi a druhmi 

a druţkami.“ 

h) Kampaň Rady Európy na boj s násilím páchaným na ţenách vrátane domáceho násilia (2006 

– 2008) 

Pre účely tejto kampane sa „násilím na ţenách v rodinách alebo domácom prostredí, rozumie 

akýkoľvek čin násilia zaloţeného na rozdielnosti pohlaví, ktorý spôsobuje alebo by mohol spôsobiť, 

fyzickú, sexuálnu alebo psychickú ujmu alebo utrpenie ţien, vrátane hrozieb týchto činov, nátlaku 

alebo svojvoľného zbavenia slobody. Zahŕňa, okrem iného, fyzickú a duševnú agresiu, emocionálne a 

psychické zneuţívanie, znásilnenie a sexuálne zneuţívanie, incest, znásilnenie manţelom, pravidelným 

alebo príleţitostným partnerom alebo druhom, zločiny spáchané v mene cti, mrzačenie ţenských 

genitálií a sexuálnych orgánov a iné tradíciou ospravedlňované praktiky škodlivé pre ţeny, ako nútené 

sobáše.“ 

Predchádzajúce definície sa vzťahujú iba na ţeny – obete násilia a nezhŕňajú iné formy násilia 

v rodinnom prostredí ako je zneuţívanie detí, zneuţívanie starších osôb, zneuţívanie osôb rovnakého 

pohlavia a zneuţívanie muţov.  

Sexuálne zneuţívanie detí rodinnými príslušníkmi alebo iným osobami je obsiahnuté v Dohovore 

Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneuţívaním (CETS č. 201), ktoré 

definuje sexuálne zneuţívanie detí v článku 18 ako o "účasť na sexuálnych aktivitách s dieťaťom, 

ktoré podľa príslušných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov nedosiahlo legálneho veku pre 

sexuálne aktivity", alebo „účasť na sexuálnych aktivitách s dieťaťom ak:  

 sa pouţije donucovanie, sila alebo hrozby, alebo  

 k zneuţitiu došlo na základe  pozície dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa vrátane v rámci 

rodiny, alebo 

 dochádza k zneuţitiu v obzvlášť zraniteľnej situácii dieťaťa, a to najmä z dôvodu duševného alebo 

telesného postihnutia alebo stavu závislosti.“ 
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PRÍLOHA Č. 2  SKUTKOVÉ PODSTATY NPŢ  

 

 
Trestný zákon 300/2005 Z.z. 

 

Trestné činy proti ţivotu 

§ 144 

Úkladná vraţda 

 (1) Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváţenou pohnútkou, 

potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť 
rokov.    

 (2) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia 
slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a uţ bol odsúdený za trestný čin vraţdy,    

b) na dvoch osobách,    

c) závaţnejším spôsobom konania,    

d) na chránenej osobe,    
e) z osobitného motívu, alebo    

f) v úmysle získať majetkový prospech.    

 (3) Trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a uţ bol za taký čin odsúdený,    

b) v nebezpečnom zoskupení, alebo    
c) za krízovej situácie.    

§ 145 

Vraţda 

 (1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na 

pätnásť rokov aţ dvadsať rokov.    

 (2) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov 
alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) na dvoch osobách,    
b) závaţnejším spôsobom konania,    

c) na chránenej osobe,    

d) z osobitného motívu, alebo    
e) v úmysle získať majetkový prospech.    

 (3) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia 

slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 
v odseku 1  

a) a uţ bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraţdy 

odsúdený,    
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo    

c) za krízovej situácie.  

   

§ 146 

Vraţda novonarodeného dieťaťa matkou 

 Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí 
svoje novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, 

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky aţ osem rokov.  

   

Zabitie 

§ 147 

  
 (1) Kto v úmysle spôsobiť ťaţkú ujmu na zdraví inému z 

nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na 

sedem rokov aţ desať rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na deväť rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) na chránenej osobe, alebo  

   

b) z osobitného motívu.  
   

 (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  

   
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  

   

c) za krízovej situácie.  
   

§ 148 

  

 (1) Kto v úmysle ublíţiť na zdraví inému z nedbanlivosti 

spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na tri roky aţ osem 
rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na päť rokov aţ desať rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) na chránenej osobe, alebo  

   
b) z osobitného motívu.  

   

 (3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  

   

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  

   

c) za krízovej situácie.  
   

§ 149 

 

Usmrtenie 

   

 (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím 
slobody aţ na tri roky.  

   

 (2) Odňatím slobody na dva roky aţ päť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  

   
b) na chránenej osobe.  

   

 (3) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na viacerých osobách 

preto, ţe hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo 

dopravy alebo hygienické predpisy.  
   

 (4) Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti 

so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou 
alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave 

vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si 

privodil vplyvom návykovej látky, inému z nedbanlivosti smrť.  
   

 (5) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 4 spôsobí z 
nedbanlivosti smrť dvoch alebo viacerých osôb.  

   

Nedovolené prerušenie tehotenstva 

 

§ 150 

  

 (1) Kto bez súhlasu tehotnej ţeny umelo preruší jej tehotenstvo, 

potrestá sa odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  

   

b) na chránenej osobe.  
   

 (3) Trestom odňatia slobody na osem rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí 
tehotnej ţene ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť.  

   

§ 151 

  

 (1) Kto so súhlasom tehotnej ţeny umelo preruší jej tehotenstvo 

postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne 
záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, 

potrestá sa odňatím slobody na dva roky aţ päť rokov.  

   
 (2) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť,  
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b) na neplnoletej ţene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo 

toho, komu bola zverená do starostlivosti alebo pod dozor,  
   

c) a získa tým väčší prospech, alebo  

   
d) závaţnejším spôsobom konania.  

   

§ 152 

  

 (1) Kto tehotnú ţenu navedie na to, aby  

a) svoje tehotenstvo sama umelo prerušila, alebo  
   

b) iného poţiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo 

tehotenstvo umelo prerušené postupom alebo za podmienok, 
ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o 

umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody aţ na 

jeden rok.  
   

 (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto tehotnej ţene 

pomáha pri prerušení jej tehotenstva ňou samou alebo pri tom, 
aby iného poţiadala alebo inému dovolila umelo prerušiť jej 

tehotenstvo.  

   
 (3) Odňatím slobody na dva roky aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

b) na chránenej osobe.  

   
 (4) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťaţkú 

ujmu na zdraví alebo smrť.  

   

 § 153  

  
 Tehotná ţena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo 

iného o to poţiada, alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne 

zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a 
pomocníkovi.  

   

§ 154 

Účasť na samovraţde 

  
 (1) Kto iného pohne k samovraţde alebo inému k samovraţde 

pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraţdu, potrestá sa 

odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak čin uvedený v odseku 1  

a) spácha závaţnejším spôsobom konania,  

   

b) na chránenej osobe, alebo  
   

c) z osobitného motívu.  

Trestné činy proti zdraviu  
  

Ublíţenie na zdraví 

 

§ 155 

  

 (1) Kto inému úmyselne spôsobí ťaţkú ujmu na zdraví, potrestá 
sa odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na päť rokov aţ dvanásť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  

   
b) na chránenej osobe, alebo  

   

c) z osobitného motívu.  
   

 (3) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  

   

b) za krízovej situácie.  

   

§ 156 

  

 (1) Kto inému úmyselne ublíţi na zdraví, potrestá sa odňatím 

slobody na šesť mesiacov aţ dva roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ tri roky sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) na chránenej osobe, alebo  

   

b) z osobitného motívu.  
   

 (3) Odňatím slobody na dva roky aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  

   

b) za krízovej situácie.  
   

§ 157 

  
 (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťaţkú ujmu na zdraví, 

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov aţ dva roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

b) na chránenej osobe.  

   
 

   

TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ 

DÔSTOJNOSTI 

Prvý diel 

Trestné činy proti slobode 

§ 179 

Obchodovanie s ľuďmi 

  
 (1) Kto s pouţitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania 

osobnej slobody, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťaţkej ujmy 
alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia 

peňaţného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, 

na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneuţitia svojho 
postavenia alebo zneuţitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného 

postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme 

iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej 
formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej 

práce či nútenej sluţby, otroctva alebo praktík podobných 

otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky 

alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody 

na štyri roky aţ desať rokov.  

   
 (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, 

prechováva, odovzdá alebo prevezme osobu mladšiu ako 

osemnásť rokov, hoci aj s jej súhlasom, na účel jej prostitúcie 
alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, 

nútenej práce či nútenej sluţby, otroctva alebo praktík 

podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či 
bunky alebo iných foriem vykorisťovania.  

   

 (3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,  

   
b) na chránenej osobe,  

   

c) z osobitného motívu, alebo  
   

d) závaţnejším spôsobom konania.  

   
 (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,  
   



69 

 

b) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný 

obzvlášť závaţný následok, alebo  

   
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

 (5) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov 
alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého 
rozsahu, alebo  

   

b) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo 
smrť viacerých osôb.  

   

Obchodovanie s deťmi 

 

§ 180 

  
 (1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom 

zverí do moci iného dieťa na účel adopcie, potrestá sa odňatím 

slobody aţ na tri roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo  

   

b) závaţnejším spôsobom konania.  
   

 (3) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťaţkú 
ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závaţný následok.  

   

§ 181 

  

 (1) Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho 

vyuţívania na detskú prácu alebo na iný účel, potrestá sa 
odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov. c) ako člen 

nebezpečného zoskupenia, alebo  

   
 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo  

   

b) závaţnejším spôsobom konania.  
   

 (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
   

   

 (3) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  

   
b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.  

   

 (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 
alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého 
rozsahu,  

   

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  
   

c) a spôsobí ním smrť viacerých osôb.  

   

§ 183 

Obmedzovanie osobnej slobody 

 

 (1) Kto inému bez oprávnenia bráni uţívať osobnú slobodu, 

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  
   

b) z osobitného motívu,  

   

c) ako verejný činiteľ,  

   
d) na chránenej osobe, alebo  

   

e) a spôsobí ním väčšiu škodu.  
   

 (3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  

   

b) a spôsobí ním značnú škodu.  
   

 (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,  

   
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný 

obzvlášť závaţný následok, alebo  § 318  
   

b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.   

Vyzvedačstvo  
     

 (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1  (1) Kto vyzvedá skutočnosť 

utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na 

ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, 
nadnárodnej organizácie alebo zdruţenia štátov, na ochranu 

záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú 

podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s 

cieľom vyzradiť ju cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo 

kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú 

skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci 
úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky aţ 

desať rokov.  

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého 
rozsahu,    

   (2) Odňatím slobody na osem rokov aţ pätnásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo a) ako člen 

organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, 
alebo  

     

c) ako člen nebezpečného zoskupenia. b) hoci mu bolo 
uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uloţené.  

     

 § 182  (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť 

rokov alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.  

  Pozbavenie osobnej slobody  Ohrozenie utajovanej skutočnosti  
   

 (1) Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa 

odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov.  § 319  
    

 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  (1) Kto 
vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej 

republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej 

organizácie, nadnárodnej organizácie alebo zdruţenia štátov, na 
ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, 

označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo 

Tajné, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s 
takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, 

alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe 

úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov 
aţ tri roky.  

a) z osobitného motívu,    

   (2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s 
úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú 

skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím 

slobody na jeden rok aţ päť rokov.  
b) na chránenej osobe, alebo    
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c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

§ 184 

 

Obmedzovanie slobody pobytu 

  
 (1) Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy  

a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo  

   
b) inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste, potrestá 

sa odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  
   

b) z osobitného motívu, alebo  

   
c) ako verejný činiteľ.  

   

 (3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto neoprávnene núti 
iného opustiť územie Slovenskej republiky alebo inému 

neoprávnene bráni v pobyte na území Slovenskej republiky.  

   

§ 185 

 

Branie rukojemníka 

  

 (1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, ţe ho usmrtí alebo ţe 

mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť 
iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa 

odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  
   

b) na chránenej osobe,  

   
c) z osobitného motívu, alebo  

   
d) a spôsobí ním väčšiu škodu.  

   

 (3) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo  

   
b) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť.  

   

 (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,  
   

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo  

   
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

§ 186 

 

Vydieračský únos 

  
 (1) Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni uţívať 

osobnú slobodu, alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy 

na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby 
vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo 

nemajetkovej povahy, potrestá sa odňatím slobody na sedem 

rokov aţ dvanásť rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,  

   

b) závaţnejším spôsobom konania,  
   

c) na chránenej osobe, alebo  

   

d) z osobitného motívu.  

   
 (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo  
   

b) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť.  

   
 (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého 

rozsahu,  

   
b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo  

   

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  
   

§ 187 

 

Zavlečenie do cudziny 

  

 (1) Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody 
na štyri roky aţ desať rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,  

   
b) na chránenej osobe,  

   

c) z osobitného motívu, alebo  

   

d) závaţnejším spôsobom konania.  

   
 (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  
   

b) a spôsobí ním značnú škodu.  
   

 (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,  

   
b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo  

   

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

§ 188 

Lúpeţ 

   

 (1) Kto proti inému pouţije násilie alebo hrozbu 

bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, 
potrestá sa odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a bezprostredne ním ohrozí ţivot alebo zdravie viacerých 

osôb,  
   

b) a spôsobí ním väčšiu škodu,  

   
c) závaţnejším spôsobom konania,  

   

d) na chránenej osobe, alebo  
   

e) z osobitného motívu.  

   
 (3) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  
   

b) a spôsobí ním značnú škodu.  
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 (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,  

   
b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo  

   

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  
   

§ 189 

Vydieranie 

   

 (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťaţkej 

ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa 
odňatím slobody na dva roky aţ šesť rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  

   
b) na chránenej osobe,  

   

c) z osobitného motívu, alebo  
   

d) a spôsobí ním väčšiu škodu.  

   
 (3) Odňatím slobody na desať rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  
   

b) a spôsobí ním značnú škodu.  

   

 (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo 

smrť viacerých osôb,  

   
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo  

   
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

Hrubý nátlak 

 

§ 190 

  
 (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťaţkej 

ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej 

povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za sluţby vlastné alebo 

sluţby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli 

vnucuje, a to aj vtedy, ak také sluţby predstiera, potrestá sa 

odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov.  
   

 (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre 

ich národnosť, rasu, farbu pleti, etnický pôvod, vek, zdravotný 
stav alebo pohlavie alebo v úmysle dosiahnuť pre seba alebo pre 

iného neoprávnené alebo neprimerané výhody  

a) násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore 
so svojimi základnými ľudskými právami niečo konali, 

opomenuli alebo trpeli, alebo  

   
b) týra, mučí alebo s nimi zaobchádza podobným iným 

neľudským a krutým spôsobom.  

   
 (3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,  
   

b) na chránenej osobe,  

   
c) z osobitného motívu, alebo  

   

d) závaţnejším spôsobom konania.  
   

 (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  
   

b) a spôsobí ním značnú škodu.  

   
 (5) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,  

   

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo  
   

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

§ 191 

  

 (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťaţkej 
ujmy núti plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má 

inak tretia osoba nárok, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok 

aţ tri roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,  

   

b) na chránenej osobe,  
   

c) z osobitného motívu, alebo  

   
d) závaţnejším spôsobom konania.  

   

 (3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  

   
b) a spôsobí ním značnú škodu.  

   

 (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 
alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,  

   

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo  
   

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

§ 192 

Nátlak 

   

 (1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, 

zneuţívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú 

potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými 
pomermi, potrestá sa odňatím slobody aţ na tri roky.  

   

 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  

   
b) na chránenej osobe,  

   

c) z osobitného motívu,  
   

d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový 

prospech alebo iný prospech, alebo  
   

e) tým, ţe odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom 

obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti 
zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na 

poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných 

podmienok ţenám a mladistvým zamestnancom.  
   

 (3) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  
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b) a spôsobí ním značnú škodu.  

   

 (4) Odňatím slobody na desať rokov aţ dvadsaťpäť rokov alebo 
trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,  
   

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,  

   
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  

   

d) za krízovej situácie.  
   

§ 193 

 

Obmedzovanie slobody vyznania 

  

 (1) Kto násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťaţkej ujmy  
a) núti iného zúčastniť sa na náboţenskom úkone,  

   

b) bez oprávnenia bráni inému v účasti na náboţenskom úkone, 
alebo  

   

c) inému v uţívaní slobody vyznania inak bez oprávnenia bráni, 
potrestá sa odňatím slobody aţ na dva roky.  

   

 (2) Odňatím slobody na dva roky aţ šesť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  

   
b) na chránenej osobe,  

   

c) z osobitného motívu, alebo  

   

d) verejne.  

   

§ 194 

Porušovanie domovej slobody 

  
 (1) Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam 

neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody aţ na dva roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania,  

   

b) prekonaním prekáţky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,  
   

c) najmenej s dvoma osobami, alebo  

   

d) z osobitného motívu.  

   

 (3) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) voči chránenej osobe, alebo  

   
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.  

   

§ 195 

 

Porušovanie slobody zdruţovania a zhromaţďovania 
  
 (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťaţkej 

ujmy obmedzuje vo výkone jeho zdruţovacieho práva alebo 

zhromaţďovacieho práva, potrestá sa odňatím slobody aţ na dva 
roky.  

   

 (2) Kto sa v súvislosti so zhromaţdením, ktoré podlieha 
oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou bezprostredného 

násilia protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo 

určených usporiadateľov takého zhromaţdenia, potrestá sa 
odňatím slobody aţ na jeden rok.  

   

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ 

 

§ 196 

  

 (1) Kto úmyselne poruší  

a) listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého 
listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom 

alebo iným obvyklým spôsobom,  

   
b) tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom 

elektronickej komunikačnej sluţby, alebo  

   
c) tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do 

počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci, vrátane 

elektromagnetického vyţarovania z počítačového systému, 
prenášajúceho takéto počítačové dáta, potrestá sa odňatím 

slobody aţ na tri roky.  

   
 (2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej sluţby alebo 

elektronickej komunikačnej sluţby, ktorý spácha čin uvedený v 

odseku 1 alebo inému úmyselne umoţní spáchať taký čin, alebo 
pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým 

podnikom alebo iným obvyklým spôsobom alebo správu podanú 

prostredníctvom elektronickej komunikačnej sluţby, potrestá sa 
odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov.  

   

 (3) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a spôsobí ním značnú škodu,  

   
b) z osobitného motívu, alebo  

   

c) závaţnejším spôsobom konania.  
   

§ 197 

  

 (1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadováţiť pre 

seba alebo pre iného neoprávnený prospech  

a) prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého 
listu alebo inej písomnosti prepravovaných poštovým podnikom 

alebo iným obvyklým spôsobom, ktoré neboli určené jemu, 

alebo z informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej 
komunikačnej sluţby, alebo  

   
b) také tajomstvo vyuţije, potrestá sa odňatím slobody aţ na tri 

roky.  

   
 (2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej sluţby alebo 

elektronickej komunikačnej sluţby, ktorý spácha čin uvedený v 

odseku 1 alebo inému úmyselne umoţní spáchať taký čin, 
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov.  

   

 (3) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  

a) a spôsobí ním značnú škodu,  

   
b) z osobitného motívu, alebo  

   

c) závaţnejším spôsobom konania.  
   

§ 198 

  
 (1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom 

vyrobí, sebe alebo inému zadováţi alebo prechováva zariadenie 

spôsobilé na odpočúvanie informácií prenášaných 
prostredníctvom elektronickej komunikačnej sluţby, potrestá sa 

odňatím slobody aţ na tri roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech, alebo  
   

b) závaţnejším spôsobom konania.  

 
   

Druhý diel 

 

Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 
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§ 199 

Znásilnenie 

   
 (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti 

ţenu k súloţi alebo kto na taký čin zneuţije jej bezbrannosť, 

potrestá sa odňatím slobody na päť rokov aţ desať rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania,  

   

b) na chránenej osobe,  
   

c) z osobitného motívu, alebo  

   
d) na ţene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia 

slobody.  

   
 (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí 

ním ťaţkú ujmu na zdraví.  
   

 (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním smrť, alebo  

   

b) za krízovej situácie.  
   

§ 200 

Sexuálne násilie 

  

 (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti 

iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným 

sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneuţije jeho 

bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov aţ desať 

rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania,  

   
b) na chránenej osobe,  

   

c) z osobitného motívu, alebo  
   

d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia 

slobody.  
   

 (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí 

ním ťaţkú ujmu na zdraví.  

   

 (4) Odňatím slobody na dvadsať rokov aţ dvadsaťpäť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním smrť, alebo  

   
b) za krízovej situácie.  

   

Sexuálne zneuţívanie 

 

§ 201 

  
 (1) Kto vykoná súloţ s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo 

kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneuţije, potrestá sa 

odňatím slobody na tri roky aţ desať rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania,  

   

b) na chránenej osobe, alebo  
   

c) z osobitného motívu.  

   

 (3) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí 

ním ťaţkú ujmu na zdraví.  
   

 (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním smrť, alebo  

   

b) za krízovej situácie.  
   

§ 202 

  
 (1) Kto osobu mladšiu ako osemnásť rokov pohne k 

mimomanţelskej súloţi alebo ju iným spôsobom sexuálne 

zneuţije,  
a) ak takou osobou je osoba zverená do jeho starostlivosti alebo 

pod jeho dozor alebo odkázaná osoba, alebo  

   
b) za odmenu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok aţ päť 

rokov.  

   
 (2) Odňatím slobody na dva roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na osobe mladšej ako 

osemnásť rokov, ktorá bola k takému konaniu donútená z 
poslušnosti, nátlakom alebo hrozbou.  

   

§ 203 

 

Súloţ medzi príbuznými 

  
 (1) Kto vykoná súloţ s príbuzným v priamom rade alebo so 

súrodencom, potrestá sa odňatím slobody aţ na dva roky.  

   

 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.  

   

TRETIA HLAVA 

 

TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŢI 

 

§ 204 

Dvojmanţelstvo 

   

 (1) Kto za trvania svojho manţelstva uzavrie manţelstvo iné, 
potrestá sa odňatím slobody aţ na dva roky.  

   

 (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie 
manţelstvo s osobou, ktorá uţ je v inom manţelstve.  

   

§ 205 

Odloţenie dieťaťa 

  

 (1) Kto odloţí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si 
nemôţe zadováţiť pomoc, na mieste, kde mu nehrozí 

nebezpečenstvo ohrozenia ţivota alebo zdravia, potrestá sa 

odňatím slobody aţ na dva roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na dva roky aţ šesť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  

   

b) na dieťati mladšom ako tri roky.  
   

§ 206 

 

Opustenie dieťaťa 

  

 (1) Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si 
nemôţe zadováţiť pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu 

smrti alebo ublíţenia na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na 

jeden rok aţ päť rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na tri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
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b) na dieťati mladšom ako šesť rokov.  

   

 (3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  

   
b) za krízovej situácie.  

   

§ 207 

Zanedbanie povinnej výţivy 

  

 (1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj 
z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyţivovať alebo zaopatrovať 

iného, potrestá sa odňatím slobody aţ na dva roky.  

   
 (2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne 

vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyţivovať alebo 

zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody aţ na tri roky.  
   

 (3) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  
a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,  

   

b) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za 

taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody 
uloţeného za taký čin prepustený.  

   

§ 208 

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby 

  

 (1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho 

starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie 

alebo psychické utrpenie  

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho 
druhu, poniţovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym 

sledovaním, vyhráţaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, 

násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, 
ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo 

obmedzuje jej bezpečnosť,  
   

b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku 

alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, 
hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo 

vzdelávania,  

   
c) nútením k ţobrote alebo k opakovanému vykonávaniu 

činnosti vyţadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaţ alebo 

psychickú záťaţ vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo 

spôsobilej poškodiť jej zdravie,  

   

d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, 
alebo  

   

e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý 
má právo uţívať, potrestá sa odňatím slobody na tri roky aţ 

osem rokov.  

   
 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť,  
   

b) z osobitného motívu,  

   
c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za 

taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody 

uloţeného za taký čin prepustený, alebo  
   

d) závaţnejším spôsobom konania.  

   
 (3) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 

ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťaţkú ujmu na 
zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.  

   

Únos 

 

§ 209 

  

 (1) Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo 

duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto 
má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť 

starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na tri roky aţ osem 

rokov.  
   

 (2) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) závaţnejším spôsobom konania,  

   

b) z osobitného motívu, alebo  
   

c) a ohrozí ním mravný vývoj unesenej osoby.  

   
 (3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) v úmysle zavliecť takú osobu do cudziny,  
   

b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného značný prospech, 

alebo  
   

c) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný 

obzvlášť závaţný následok.  
   

 (4) Odňatím slobody na pätnásť rokov aţ dvadsaťpäť rokov 

alebo trestom odňatia slobody na doţivotie sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  

   

b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého 

rozsahu.  

   

§ 210 

  

 (1) Kto ako rodič alebo príbuzný v priamom rade dieťa alebo 
osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne 

nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa 
zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o 

nich, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

b) z osobitného motívu.  

 

DEVIATA HLAVA 

 

TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM PRÁVAM A SLOBODÁM 

 

§ 359 

Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi 

  

 (1) Kto sa skupine obyvateľov vyhráţa smrťou, ťaţkou ujmou 

na zdraví alebo inou ťaţkou ujmou, alebo spôsobením škody 
veľkého rozsahu, alebo kto pouţije násilie proti skupine 

obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody aţ na dva roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

b) verejne.  

   

§ 360 

 

Nebezpečné vyhráţanie 

  

 (1) Kto sa inému vyhráţa smrťou, ťaţkou ujmou na zdraví alebo 

inou ťaţkou ujmou takým spôsobom, ţe to môţe vzbudiť 
dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody aţ na jeden rok.  
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 (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania,  
   

b) na chránenej osobe,  

   
c) preto, aby inému zmaril alebo sťaţil uplatnenie jeho 

základných práv a slobôd,  

   
d) z osobitného motívu, alebo  

   

e) verejne.  
   

§ 363 

 

Opilstvo 

   

 (1) Kto sa poţitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z 
nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa 

dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potrestá sa 

odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov; ak sa však dopustí 
konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon 

ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.  

   
 (2) Ustanovenie odseku 1, ako ani § 23 sa nepouţije, ak sa 

páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať 

trestný čin.  
   

§ 364 

Výtrţníctvo 

   

 (1) Kto sa dopustí verbálne alebo fyzicky, verejne alebo na 

mieste verejnosti prístupnom  

a) hrubej neslušnosti alebo výtrţnosti najmä tým, ţe napadne 

iného, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,  

   
b) hrubým spôsobom ruší zhromaţdenie občanov, alebo  

   

c) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku, 
vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných 

patologických sexuálnych praktík na takom mieste, potrestá sa 
odňatím slobody aţ na dva roky.  

   

 (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  

   
b) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.  

   

§ 367 

Kupliarstvo 

   

 (1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, vyuţije, získa alebo 
ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z 

prostitúcie vykonávanej iným, alebo umoţní jej vykonávanie, 

potrestá sa odňatím slobody aţ na tri roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha taký čin závaţnejším spôsobom konania.  
   

 (3) Odňatím slobody na tri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.  
   

 (4) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,  

   

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  
   

c) na osobe mladšej ako pätnásť rokov.  

   
 (5) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí 

ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť.  
   

§ 368 

 

Výroba detskej pornografie 

 

 (1) Kto vyuţije, získa, ponúkne alebo inak zneuţije dieťa na 

výrobu detskej pornografie alebo umoţní také jeho zneuţitie, 

alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím 
slobody na štyri roky aţ desať rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,  

   
b) závaţnejším spôsobom konania, alebo  

   

c) verejne.  
   

 (3) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo  

   

b) a získa ním značný prospech.  
   

 (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov aţ dvadsať rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťaţkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo 

smrť viacerých osôb,  

   
b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo  

   

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  
   

§ 369 

Rozširovanie detskej pornografie 

  

 (1) Kto rozmnoţuje, prepravuje, zadovaţuje, sprístupňuje alebo 

inak rozširuje detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody 
na jeden rok aţ päť rokov.  

   

 (2) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

b) verejne.  

   
 (3) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný 

prospech.  
   

 (4) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním 

prospech veľkého rozsahu.  

   

§ 370  
 Prechovávanie detskej pornografie  

  

 Kto prechováva detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody 
aţ na dva roky.  

   

Ohrozovanie mravnosti 

 

§ 371 

  
 (1) Kto vyrába, kupuje, dováţa alebo si inak zadovaţuje a 

následne predáva, poţičiava alebo inak uvádza do obehu, 

rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, 
nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety 

ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a 

násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo 
iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody 

aţ na dva roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

b) verejne.  
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 (3) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný 
prospech.  

   

§ 372 

  

 (1) Kto pornografiu  

a) ponúka, prenecháva alebo predáva osobe mladšej ako 
osemnásť rokov alebo  

   

b) na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov 
prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje, potrestá sa odňatím 

slobody aţ na dva roky.  

   
 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo  
   

b) verejne.  

   
 (3) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  

a) a získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo  
   

b) tým, ţe ponúka, sprístupňuje alebo vystavuje pornografiu, 

nosiče zvuku alebo obrazu alebo zobrazenia, v ktorých sa 

prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú 
sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické 

praktiky.  

   

§ 373 

 

Ohováranie 

   

 (1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý 

značnou mierou ohroziť jeho váţnosť u spoluobčanov, poškodiť 
ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo 

spôsobiť mu inú váţnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody aţ na 

dva roky.  
   

 (2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním značnú škodu,  
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PRÍLOHA Č. 3 UNECE INDICATORS, MDG RELATED INDICATORS 

 

 Sexual and reproductive health and 

harmful traditional practices  
Domestic violence  

Violence at work, forced 

labour and trafficking  

Community violence and abuse by 

law enforcement officials  

Violence and (post-)conflict and 

emergency situations  

 • International human rights treaties, relevant to the elimination of discrimination against women, including all forms of violence against women (VAW), ratified by the State without reservations  

 • Date of entry into force and coverage of the principle of non-discrimination between men and women and prohibition of all forms of VAW in the Constitution or other forms of superior law • Date of 

entry into force and coverage of domestic law(s) criminalising VAW, including rape, domestic violence, trafficking, traditional harmful practices, stalking and childhood sexual abuse  

Structural  

• Date of entry into force and coverage of legal act instituting an independent oversight body with specific VAW mandate (e.g. accredited national human rights institution) • Time frame and coverage 

of policy or action plan for the elimination of discrimination and all forms of violence against women and including data collection and dissemination programme • Number of registered or active non-

governmental organisations and full-time equivalent employment (per 100,000 persons) involved in the protection against VAW  

• Time frame and coverage of policy 

to eliminate harmful traditional 

practices (HTP), including female 

genital mutilation, early or forced 

marriage, honour killing or maiming 

and foetal sex-determination • 

Legally stipulated minimum age for 

marriage  

• Date of entry into force and coverage 

of legislation criminalising marital rape 

and incest • Date of entry into force and 

coverage of legislations protecting 

gender equality and women’s ability to 

leave abusive relationships (e.g. equal 

inheritance, asset ownership, divorce)  

• Time frame and coverage of 

policy or programme against 

workplace sexual harassment • 

Time frame and coverage of 

policy to combat trafficking, 

sexual exploitation and forced 

labour and provide protection and 

access to remedy for victims  

• Date of entry into force and 

coverage of legislation defining rape 

in relation to a lack of consent rather 

than use of force • Time frame and 

coverage of policy to combat 

community violence and abuse by 

police forces  

• Time frame and coverage of 

policy or programme to prevent or 

address sexual violence in conflict, 

post-conflict or emergency 

situations • Quota, time frame and 

coverage of special measures for 

participation of women in peace 

processes  

Process  

• Proportion of received complaints on all forms of VAW investigated and adjudicated by the national human rights institution, human rights ombudsperson or other mechanism and the proportion of 

these responded effectively by the government • Proportion of public social sector expenditure on national awareness-raising campaign on all forms of VAW (including HTP) and on national 

prevention programme integrated into school curriculum • Number of perpetrators of VAW (including HTP, domestic violence, trafficking, sexual exploitation and forced labour) arrested, adjudicated, 

convicted and serving sentences (by type of sentence)  

• Ratio of female to male incomes • 

Proportion of women of reproductive 

age, or whose partner is using 

contraception and effective preventive 

measures against sexually 

transmittable diseases (e.g. 

HIV/AIDS) * • Unmet need for 

family planning* • Number of safe 

and unsafe abortions per 1,000 

women of reproductive age • 

Proportion of women whose age at 
marriage is below 18 years # • 
Proportion of managerial and other 

leader positions (e.g. religious leader) 

occupied by women  

• Proportion of women reporting forms 

of domestic violence to law 

enforcement officials or initiating legal 

action • Number of helpline calls and 

hours by telephone line, by type of 

violence • Number of available places 

in shelters and refuges per 1000 

population (urban and rural) • Number 

of adopted civil protection orders 

prohibiting perpetrators of domestic 

violence from further contact with the 

victim(s) • Proportion of men and 

women who think that abuse or 

violence against women is acceptable 

or tolerable  

• Proportion of and frequency of 

business organisations inspected 

for conformity with labour 

standards • Proportion of 

migrants working in the sex 

industry • Proportion of informal 

sector workers (e.g. domestic 

workers) shifted to formal sector 

employment  

• Proportion of new recruits to police, 

social work, psychology, health 

(doctors, nurses and others), education 

(teachers) completing a core 

curriculum on all forms of VAW • 

Proportion of victims of rape who had 

access to emergency contraception or 

safe abortion, prophylaxis for sexually 

transmitted infections/HIV • Proportion 

of crimes (e.g. rape) reported to the 

police (population survey) • Proportion 

of formal investigations of law 

enforcement officials for VAW cases 

resulting in disciplinary actions or 

prosecution  

• Proportion of health staff trained 

in medical management and support 

for victims of sexual and other 

violence • Proportion of victims of 

sexual and other violence with 

access to appropriate medical, 

psycho-social and legal services • 

Proportion of reported cases of 

sexual or other violence where 

victims (or related third parties) 

initiated legal action • Proportion of 

expenditure on relief and emergency 

assistance devoted to women and 

child welfare  
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Outcome  

• Proportion of women subjected to 

female genital mutilation/cutting or 

other HTP # • Sex ratio at birth and 

age 5 -9 years • Maternal mortality 

ratio* and proportion of deaths due to 

unsafe abortions  

• Proportion of women who have 

experienced physical or sexual 

violence by current or former partner 
during the last year [life time] # • 
Proportion of women/men reporting 

history of childhood sexual abuse • 

Proportion of women/men who report 

living in fear of their partner  

• Reported cases of women/men 

victims of trafficking (within and 

across countries), sexual 

exploitation or forced labour • 

Proportion of working women 

who have been victims of 

workplace sexual abuse/ 

harassment  

• Proportion of women/men who report 

feeling unsafe in public places or 

limiting their activities because of 

safety or harassment • Proportion of 

women who have experienced physical 

violence or rape/sexual assault during 

the last year [life time] #  

• Reported cases of death, rape 

(attempted or completed) and other 

VAW incidents that occurred in 

conflict, post-conflict or emergency 

situations  

• Femicide rates (e.g. murder by intimate partner, sexual murder, killing of prostitutes, honour killing, female infanticide, dowry deaths)  

 • Proportion of women who have experienced physical, sexual and mental violence during the last year [life time], by severity, perpetrator and frequency # • Proportion of victim-survivors of physical, 

sexual or mental violence, included trafficking and forced labour, who received assistance, compensation and rehabilitation services • Suicide rates by sex  

All indicators should be disaggregated by sex, age (at least showing girls and young women under the age of 18 years) and other population groups as applicable, including racial, ethnic, indigenous people, 

linguistic or religious groups, women with disabilities, minorities, migrants, non citizen, internally displaced persons, refugees and sexual orientation (see meta-data sheets)  
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PRÍLOHA Č. 4 . SÚSTAVA  NÁRODNÝCH INDIKÁTOROV NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŢENÁCH   

 

DRUH 

INDIKÁTORA 
NÁZOV INDIKÁTORA 

PERIODICITA 

ZISŤOVANIA 
ZDROJ ÚDAJOV 

REZORTNÁ 

PRÍSLUŠNOSŤ 

In
d

ik
át

o
ry

 

v
ý

sl
ed

k
o

v
 

Celková miera prevalencie NPŢ za celý ţivot 

a za  ostatných 12 mesiacov 

 

Kaţdých 

5 rokov 

 

Štandardizovaný modul na meranie 

prevalencie NPŢ 

ŠU SR/výskumná 

inštitúcia Celková mieru prevalencie NPŢ zo strany intímneho 

partnera za celý ţivot a za ostatných 12 mesiacov 

Femicída Ročná Evidenčný systém polície/zdravotníctva Polícia/zdravotníctvo 

In
d

ik
át

o
ry

 p
ro

ce
so

v
 

Evidovaná incidencia a prevalencia NPŢ  políciou 

(zistená/objasnená) 
Ročná Evidenčný systém PPZ (EŠSK) Ministerstvo vnútra Procesná efektivita NPŢ polície 

Kapacitné a finančné zdroje  NPŢ polície 

Evidovaná incidencia a prevalencia NPŢ 

(stíhané/obţalované osoby, TČ) prokuratúry 
Ročná 

 Štatistický systém generálnej 

prokuratúry 
Generálna prokuratúra Procesná efektivita NPŢ prokuratúry 

Kapacitné a finančné zdroje  NPŢ prokuratúry 

Postihované NPŢ  v pôsobnosti súdnictva (odsúdené 

osoby, TČ)  
Ročná 

Štatistický systém ministerstva 

spravodlivosti 

Ministerstvo 

spravodlivosti Vymoţiteľnosť práva v prípadoch NPŢ 

Kapacitné a finančné zdroje v oblasti NPŢ súdnictva 

Identifikovanej incidencie a prevalencie NPŢ v oblasti 

zdravotníctva 
Ročná 

Štatistické výkazníctvo/ Národné 

centrum zdravotníckych informácií 

Ministerstvo 

zdravotníctva Kapacita ľudských a finančných zdrojov v oblasti 

NPŢ v oblasti zdravotníctva 

Evidovaný počet prijímateľov sociálnych sluţieb vo 

vybraných zariadenia a RPPS 

Ročná  
Štatistické a evidenčné systémy zariadení 

sociálnych sluţieb a RPPS 
MPSVR SR / UPSVR 

Druh a mnoţstvo sociálnych sluţieb poskytnutých 

v prípadoch NPŢ 

Personálne a finačné kapacity poskytovateľov 

sociálnych a poradensko-psychologických sluţieb 

v prípadoch NPŢ 
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Indikátory minimálnych štandardov Bezpečných 

ţenských domov 
Ročná  

Evidenčné systémy a informácie 

špecializovaných MVO v oblasti NPŢ 
Mimovládny sektor 

Personálne a finančné zdroje špecializovaných MVO    

Indikátory identifikovaných prípadov NPŢ v CVPP Ročná Štatistické výkazníctvo CVPP Ministerstvo školstva 

Počet programov, aktivít, projektov zameraných na 

prevenciu NPŢ 

priebeţne 
Správy o činnosti, odpočet stratégií 

a akčných plánov 
Relevantné rezorty 

Finančné zdroje alokované na preventívne programy a 

kampane v oblasti NPŢ 

Š
tr

u
k

tú
rn

e 

in
d

ik
át

o
ry

 

Strategické dokumenty a programy (miera 

implementácie, kapacity, zdroje) 

Priebeţne 
Rokovania vlády, rezortné informácie, 

regionálne a samosprávne informácie  

Podľa rezortnej 

príslušnosti 

Legislatívna (miera implementácie, kapacity, zdroje) 

Inštitúcie  (kompetencie, kapacity, zdroje) 

Mimovládne organizácie NPŢ (kapacitné a finančné 

zdroje) 

K
o

n
te

x
to

v
é 

in
d

ik
át

o
ry

 

Indikátory rodovej rovnosti 

Ročne 
Štatistický úrad, Eurostat a príslušné 

evidenčné rezortné systémy, výskumy 

Podľa rezortnej 

prílušnosti 

Indikátory  ekonomickej a sociálnej inklúzie 

Indikátory kriminality 

Indikátory tolerancie násilia 
Priebeţne 

Indikátory rizík NPŢ a spoločenskej anómie 
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