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Anotácia  
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POUŽITÉ SKRATKY 

PP = program pre prácu s mužmi - páchateľmi  násilia na ženách v partnerských vzťahoch 

NPŽ = násilie páchané na ženách  (v zmysle všetkých foriem  rodovo - podmieneného násilia 

na ženách - fyzického, sexuálneho/sexualizovaného, psychického, sociálnej a ekonomickej 

kontroly zo strany intímneho partnera a iných mužov) 

DN = domáce násilie, násilie na ženách a ich deťoch zo strany intímneho partnera či inej 

blízkej a/alebo zverenej osoby 
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HLAVNÉ ZISTENIA  

 

 Základnou charakteristikou všetkých analyzovaných štandardov PP je  podmienená 

prepojenosť programov pre páchateľov so službami pomoci pre obete s cieľom zvýšenia 

ochrany a bezpečnosti žien a ich detí. Dôležitá je preto následnosť zavádzania služieb 

intervencie. Na prvom mieste by malo byť zavedenie efektívneho  systému ochrany žien a ich 

detí zažívajúcich násilie  a ako následná súčasť prevencie neopakovania násilia  na ženách aj 

programy pre páchateľov násilia. 

Odporúčané analyzované štandardy zavedených programov pre páchateľov sa vyznačujú 

spoločnými charakteristikami: paralelnosťou programu pre páchateľov  a práce/spolupráce 

so ženou zažívajúcou násilie; prioritou je bezpečnosť žien a detí počas  a po realizácii 

programu; dôsledná vstupná diagnostika na určenie vhodnosti  zaradenia muža- páchateľa  

do programu;  odhad rizika opätovných násilných útokov voči obetiam;  formalizované 

uzatvorenie dohody/zmluvy s mužom o pravidlách a priebehu programu; muž – odborník 

pracujúci s páchateľom; priebežná evaluácia progresu muža – páchateľa; doplňujúca 

starostlivosť o muža po ukončení programu; dôsledná dokumentácia prípadu  podľa vopred 

stanoveného súboru  sledovaných údajov,  a pod.  

Komplexné  a systematické evaluácie PP sú len zriedkavo realizované alebo dostupné aj 

vzhľadom na ich nákladnosť.  Viaceré realizované evaluácie majú svoje nedostatky čo do 

vymedzenia „úspechu“ programu,  metodológie/metodiky evaluácie, ako aj  validity 

výsledkov. Napriek nedostatkom evaluácií však možno konštatovať  pomerne vágny záver, že 

minimálne niektoré programy sú efektívne v zastavení fyzického násilia  a vo všeobecnosti sú 

určitým prísľubom.  

K analyzovaným programom sa však viažu viaceré paradoxy, ktoré môžu mať vplyv aj na ich 

úspešnosť. Otázny je vplyv dobrovoľnosti a nedobrovoľnosti zaraďovania mužov- páchateľov 

do programov. Vynárajú sa aj otázky systémového  a procesného nastavenia  programov 

v zmysle  jedného (overeného a štandardizovaného), alebo viacerých – rozmanitých 

programov. Relevantné sa ukazuje aj vnímanie programov pre páchateľov násilia páchaného 

na ženách z hľadiska vedeckej disciplíny poskytovateľov, ktoré sa prejavuje už v ich 

pomenovaní  a následne aj v ostatnej používanej terminológií či zvolených metódach. Ide 

o liečenie v zmysle psychiatrického prístupu, o terapiu z hľadiska psychológie, ide 

o reedukáciu či resocializáciu z hľadiska pedagogických disciplín? 

Situácia na Slovensku je vzhľadom na túto problematiku viac ako 20 rokov pozadu. Táto 

skutočnosť súvisí aj s celkovým riešením NPŽ, kde stále chýbajú dostatočné špecializované 

služby pre ženy zažívajúce násilie čo do počtu a čo do kvality. Zistené skutočnosti však 

naznačujú, že existujú „pozitívne odborné ohniská“, ktoré majú potenciál špecializovaný 

program pre mužov - páchateľov NPŽ zaviesť. Samozrejme, predpokladom je adekvátny 
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počet odborníkov vyškolených osobitne pre túto  oblasť. Inými systémovými nedostatkami 

sa ukazujú byť nízke počty mužov - odborníkov potenciálne zastávať funkciu facilitárora 

programu, absencia dostatočného prepojenia relevantných inštitúcií a mechanizmov na 

zaraďovanie mužov- páchateľov NPŽ do programov, ako aj financovanie programov v situácií 

krátenia/šetrenia verejnými zdrojmi. 

 

KEY FINDINGS 

 

The fundamental feature of all analyzed standards of perpetrators’ programmes is the 

linkage with services of assistance for victims in order to increase safety and security of 

women and their children surviving VAW. It is therefore important to sequence the 

implementation of intervention services. In the first place it is necessary to establish an 

effective system of protection of women and their children surviving violence, and 

subsequently, as part of prevention and intention to prevent relapse of violence against 

women, a programme for perpetrators’ should be implemented.  

Recommended analyzed standards of established programmes for offenders have common 

characteristics: the parallelism of the programme for offenders and work / collaboration 

with a woman experiencing violence, a priority is the safety of women and children during 

and after implementation of the program, consistent input diagnostics to determine the 

appropriateness of the inclusion of man-offender in program; re-estimate the risk of violent 

attacks against the victim; formalized  agreement / contract with a man on the rules and 

conduct of the programme, man - an expert working with offenders;  interim evaluation of 

progress of the offender; additional follow-up care after the programme; a thorough 

documentation of case according to a predetermined set of data, and so on. 

Comprehensive and systematic evaluation of programmes for offenders are rarely made 

available and also because of their cost. The analyzed evaluations have their shortcomings in 

definition of "success" of programmes, in methodology / methods of evaluation, as well as in 

the validity of the results. Despite the lack and shortcomings of evaluations, a rather vague 

conclusion could be taken, that at least some programmes are effective in stopping physical 

violence and there are generally some promises in regard to perpetrators’ programmes.  

The analyzed programmes, however, refer to number of contradictions, which can have an 

impact on their results and success. The impact of voluntary and non-voluntary involvement 

of men-offenders to programmes is questionable. Some ambiguity arises about systemic and 

procedural settings of the programmes: whether there should be one standardized 

perpetrators’ programme or more - a variety of programmes. Other questions marks show in 

relations of perceptions of programmes in terms of scientific discipline of providers, which 

are reflected in their terminology and subsequently used methods and approaches. Is it a 
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treatment in a psychiatric sense, a therapy in terms of psychology, it is a re-education or 

social rehabilitation in terms of educational disciplines? 

The situation in Slovakia could be described as 20 years behind of the development. This fact 

is also related to the overall state of VAW intervention, which still lacks sufficient specialized 

services for women experiencing violence in capacity and in quality. Findings suggest that 

there are "positive expert focal-points”, which have the potential to provision of specialized 

programmes for men – offenders of VAW. Of course, a prerequisite is an adequate number 

of professionals trained specifically for this area. Other systemic deficiencies appear to be 

small numbers of male professionals with potential to become facilitators of programme, 

lack of sufficient interconnection of relevant institutions and mechanisms for “delivering” 

the male- offenders of VAW to programmes and funding of programmes in situations of cuts 

and savings of public resources. 
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1. ÚVOD  

 

Podnetom pre vypracovanie  predkladanej analytickej štúdie bolo vytýčenie  

osobitého operačného cieľa v NAP pre prevenciu a elimináciou násilia páchaného na ženách  

na roky 2009 – 2012: „Vytvoriť spoločenské podmienky a mechanizmy, ktoré budú viesť 

páchateľov násilia k prevzatiu zodpovednosti za svoje správanie“. Aktivity operačného cieľa 

sú zamerané na vytvorenie  štandardov  efektívnych programov pre páchateľov násilia 

páchaného na ženách.  Keďže na Slovensku je  zatiaľ  iba malá skúsenosť s programami  pre 

páchateľov násilia na  ženách a neexistujú  záväzné štandardy takýchto programov, prvým 

krokom aby sa tak stalo,  je zmapovanie už existujúcich modelov dobrej praxe v zahraničí 

a zváženie aplikácie štandardizovaných programov aj na Slovensku.  

V problematike násilia páchaného na ženách sú programy pre páchateľov násilia  vnímané 

ako ďalší, nevyhnutný  krok na ochranu žien a ich detí., resp. ako prevencia  voči 

opakovanému a novému násiliu. Vychádza sa pritom zo skúseností, že separácia násilného 

muža od partnerky, prípadne jeho potrestanie ešte neznamená, že sa muž nebude dopúšťať 

násilia  aj po rozchode či voči  novej partnerke. Predpokladom je, že zdrojom násilia sú muži 

a mužská kultúra, preto je nutné zamerať sa na prácu s násilným mužom.  

Predkladaná analýza sa zameriava na prehľad programov pre mužov – páchateľov násilia  na 

ženách v partnerských vzťahoch.  Zdôrazňujeme, že prevažne ide o popis daného programu 

cez jeho štandardy (ak sú stanovené). Málokedy však sú dostupné  komplexné a dôkladné 

evaluácie realizovaných programov podľa stanovených štandardov, v zmysle  dopadov 

(výsledkov) programu. Bez dôkladnej evaluácie však nemožno hovoriť o dobrej  praxi (good 

practice) , nie to o  „najlepšej praxi“ (best praxtice), ako vyššej úrovne potvrdzovania 

úspešnosti programu. Až na základe opakovane potvrdzovanej „úspešnej“ praxe  je totižto 

možné pristúpiť k vypracovaniu štandardov v danej problematike.  Preto sme do štúdie 

zaradili aj podkapitolu, v ktorej vymedzujeme pojmy dobrá prax a najlepšia prax  podľa 

aktuálnych a dostupných  poznatkov o týchto konceptoch.   Takisto sa z tohto dôvodu  

venujeme  aj problémom evaluácie programov,  teda meta-analýze už realizovaných 

evaluácií.  

Osobitne by sme chceli zdôrazniť odlíšenie  programov pre páchateľov, ktoré prešli 

evaluáciou a ktoré sú „iba“ zavedenými, avšak len zriedkavo dôkladne a komplexne 

evaluovanými programami. Pritom nevylučujeme, že aj zavedené programy môžu mať 

pozitívne  - dobré výsledky, nech už sú definované akýmikoľvek kritériami. Častokrát môže 

byť evaluácia daného programu iba nedostupná, nepreložená, alebo nekompletná.  

Vzhľadom na nákladovosť evaluácie a jej metodologické problémy totižto viaceré krajiny 

vychádzajú z evaluácií iných krajín či implementujú programy, ktoré sú zavedené 

v partnerských  organizáciách či krajinách.  Jadrom štúdie sú teda kapitoly, v ktorých 

mapujeme programy pre páchateľov týrajúcich svoje partnerky či bývalé partnerky, prípadne 

aj svoje deti (či už ako primárne alebo sekundárne obete).  V prípade  dostupnej evaluácie 
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poukazujeme na sledované kritériá a spôsob získavania ich hodnôt, ako aj interpretáciu ich  

dosiahnutej úrovne.  Primárne sme sa zamerali na  štandardizované programy a zdroje 

evaluácie zmapované odbornou sieťou pre prácu s páchateľmi domáceho násilia (WWP) 

vytvorenou na základe európskeho projektu DAFNE  II v rokoch 2006 – 2008.1 Odborná sieť  

WWP združuje organizácie, najmä z mimovládneho sektoru, ktoré sa programami pre 

páchateľov zaoberajú, prevádzkujú ich, alebo majú prehľad o ich fungovaní v domovskej 

krajine.   

Osobitnú kapitolu venujeme aj problematike samotnej evaluácie programov a upozorňujeme 

na niektoré úskalia a nedostatky realizovaných evaluácií, od definovania kritérií efektivity – 

úspechu  programu,  dizajn evaluačného výskumu, až po interpretáciu  jeho výsledkov. 

Aj keď predmetom štúdie sú najmä  skúsenosti zo zahraničia,  priestor venujeme aj náčrtu  

situácie na Slovensku. Mapujeme zistené, už zavedené či ponúkané programy pre páchateľov 

a názory odborníčok a odborníkov z tejto oblasti.  

Úspešnosť programov pre mužov - páchateľov násilia na ženách v partnerských vzťahoch 

v mnohom záleží aj na poznatkovej databáze o násilí páchanom na ženách, rodovo 

podmienenom násilí, previazanosť konštruovania niektorých maskulinít s násilím a o násilí 

ako takom. Preto v štúdií venujeme pozornosť aj niektorým vybraným poznatkom o danom 

predmete, ktoré môžu  programy pre násilníkov posunúť smerom k väčšej efektivite, nech už 

je definovaná akokoľvek.  

Záverom úvodu by sme chceli poukázať na to, že „laická“ verejná mienka voči programom 

pre násilníkov je pomerne pozitívna.  Slováci a Slovenky, ktoré považujú prevýchovu pre 

páchateľov a ich opätovné zaradenie do spoločnosti za užitočný spôsob boja proti 

domácemu násiliu na ženách, tvoria až 87% (oproti  81%  EU27).   Podčiarkujeme, že takto je 

prijímaná „prevýchova“, teda aj určitá predstava o možnej a úspešnej prevýchove. V rámci 

ponúkanej batérie opatrení sa však umiestnila až na poslednom mieste, pričom takmer 100% 

podporu si získalo „trestanie páchateľov“.2 

Programy pre páchateľov majú však, paradoxne, pomerne ešte silnú podporu aj zo strany 

samotných žien zažívajúcich násilie. S povinným zaradením  násilných osôb do výchovných 

programov súhlasilo takmer 94% žien (z toho 58,8% intenzívny  súhlas). Celá populácia však  

podobné nadšenie pre programy nezdieľala a v tom istom výskume s povinným zaradením  

násilníkov do výchovných programov  súhlasilo 87 %.3 Samotné ženy zažívajúce násilné 

správanie zo strany svojho intímneho partnera si teda želajú viac ako celá populácia, aby sa 

ich partner zmenil prostredníctvom účinnej resocializácie – liečenia  so skrytým 

predpokladom, že takéto „liečenie“ bude úspešné.  

                                                      
1
 http://www.work-with-perpetrators.eu/  

 
2
 Eurobarometer, 73.2, 2010, Domáce násilie proti ženám, výsledky pre Slovensko 

3
 Bodnárová, B., Filadelfiová, F., Holubová, B., 2008: Reprezentatívny výskum výskytu a skúsenosti s násilím páchaným na 

ženách, IVPR/UNIFEM 

http://www.work-with-perpetrators.eu/
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Krátky exkurz do histórie vývoja programov pre  mužov - páchateľov násilia 

v partnerských vzťahoch od konca 70. rokov však indikuje4, že názor niektorých odborníčok či 

odborníkov pracujúcimi so ženami zažívajúcimi násilie je taký, že len málo tyranov sa 

skutočne zmení  v pretrvávajúcom sociálnom prostredí, posilňujúcom  násilie  a toleranciu 

násilia voči ženám.5 Pokusmi vyliečiť,   vychovať či  psychologickým poradenstvom  zmeniť 

takýchto mužov sa môžu  vytvárať iba falošné nádeje pre  týrané ženy, ktorých situácia je aj 

tak ťaživá a môže sa tým ešte zhoršiť.  Preto aj  ochrana ženy a jej separácia od násilníka bola 

a stále ešte je najúčinnejším „preklenovacím“ spôsobom intervencie v prípadoch DN. Prvé 

antisexizmus hlásiace miniprogramy  boli realizované mužmi – poradcami spojenými 

s advokátkami týraných žien pre tyranov  dobrovoľne sa hlásiacich do PP a deklarujúcich 

ochotu zmeniť sa.6  

Odvtedy sa však PP postupne rozvíjali a stali sa oveľa viac sofistikovanými, adaptovaním 

najmä  kognitívno- behaviorálnych techník a inkorporáciou rodovej problematiky7, pričom  

niektoré techniky  či prístupy  sa praxou neosvedčili a sú považované za škodlivé a ženu a 

deti  ohrozujúce.8  Dôležitým aspektom PP sa stali diskusie  a pokusy  o ich zhodnotenie, 

evaluáciu ich úspechu – efektivity úzko súvisiacimi s ich odporúčaním, zavádzaním ako 

dobrej praxe  či  ďalším inovovaním. 

 

 

 

 

                                                      
4
 Ide o vývoj PP v severo-americkom  prostredí. 

5
 Taubman, 1986 v  Gondolf, E.W., 2003) 

6
 Dobash  and Dobash, 1992, Adams, 1988, v Gondolf, W.E. 2003, s. 606 

7
 Gondolf, E.W. , 2003, s. 606 
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2. DOBRÁ PRAX  A NAJLEPŠIA PRAX  

 

Pre využitie nasledovnej analýzy programov pre páchateľov, ako dobrej praxe pre 

nastavenie štandardov v tejto oblasti v budúcnosti, považujeme za dôležité vymedziť pojem 

„dobrá prax“ .  Ako doplňujúci pojem, ktorý indikuje určitý vyšší vývojový stupeň konceptu 

„dobrej praxe“ vymedzujeme aj  pojem  „najlepšia prax“,  s cieľom upozorniť na dôležitosť  

permanentného overovania a hodnotenia výsledkov danej praxe.  Osobitne v programoch 

pre páchateľov násilia na ženách, kde častokrát ide o zdravie a život žien a ich detí, je 

dôležitým atribútom zavedených programov práve nastavenie predmetu a kritérií 

úspešnosti.9 

Dobrá prax  (good practice), v preklade aj osvedčený postup,  je v súčasnosti 

frekventovaným, populárnym a  módnym pojmom používaným v rôznych oblastiach 

s neustáleným významom.  Vo všeobecnosti ide o postup, metódu alebo aktivitu, ktorá sa 

ukázala ako efektívna pre dosiahnutie stanoveného cieľa, niečo čo  dobre funguje, prináša 

dobré výsledky a  je odporúčané  ako model.  Pri bližšom vymedzovaní sa na osvedčený 

postup kladú nasledovné nároky: ( a) úspešnosť, (b)  inovatívnosť, (c) viacnásobný efekt a  

transferabilita do iných oblasti, (d) dlhoudržateľnosť. 

a) úspešnosť –   postup prináša dobré výsledky pre danú oblasť, pričom vymedzenie 

dobrých výsledkov môže predstavovať exaktné alebo menej exaktné kvantitatívne či 

kvalitatívne  stanovenie úrovne ukazovateľov; čím presnejšie sú ukazovatele 

stanovené, tým sa lepšie  úspešnosť osvedčeného postupu posudzuje, 

b) inovatívnosť – postup je novým alebo  iným riešením už existujúcich  postupov, alebo 

spojenie viacerých či začlenením postupov z úplne iných oblastí (kontextov), pričom 

inovatívnosť sa môže vzťahovať na procesy (opatrenia, obsah, metódu, prístup, 

nástroje), predmet  ( nové sociálne skupiny, nové oblasti záujmu) , alebo kontext 

(prispôsobenie alebo zlepšenie súčasných podmienok, naštartovanie nových sietí), 

c) viacnásobný efekt spolu s transferabilitou do iných oblastí – daná dobrá prax má 

potenciál horizontálneho pôsobenia alebo prenosu, t.z.  viditeľnú, komunikovateľnú 

a zdieľanú disemináciu  alebo/a vertikálneho pôsobenia a prenosu, t.z.  postup je 

integrovateľný a aplikovateľný do systémov alebo regulácií, 

d) trvalá udržateľnosť – osvedčený postup by mal byť seba-podporujúci, t.j.  vytvárajúci 

potrebu, považovaný za službu a/alebo schopný prinášať zlepšenia pre spoločnosť.10 

Vyššou úrovňou kvality či validity  sa vyznačuje  najlepšia prax (best practice), ktorá  je 

vymedzená nasledovne: 

                                                      
9
  Vymedzenie pojmov je prevzaté zo štúdie „Osvedčené postupy v oblasti antidiskriminácie a  skúseností s presadzovaním  

diverzity v pracovnoprávnych vzťahoch  (Holubová, B., Fico, M., Porubänová, S., SNSĽP 2010) 
10

Definícia používaná v rámci projektov Iniciatívy Equal,  napr. v  Equaltset project, www.equalset.org. 

http://www.kezenfogva.hu/equalset/index.php?q=en
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Najlepšia prax (best practice) znamená techniku, metódu, aktivitu, zámer alebo  výsledok 

(zisk), ktorý sa považuje  za efektívnejší na dosiahnutie  konkrétneho  výsledku ako iná 

technika, metóda, aktivita, zámer  atď.  ak sa  zavádzaná – realizovaná  v konkrétnych 

podmienkach a za konkrétnych okolností. Vychádza sa pritom z idey, že použitím  

adekvátneho  postupu a metódy, kontrolou a testovaním, môže byť žiaduci výsledok 

dosiahnutý  s menšími problémami a komplikáciami. Definuje sa aj ako najúčinnejší ( pri 

vynaložení najmenšieho úsilia) a najefektívnejší (dosahuje najlepšie výsledky) spôsob 

riešenia úlohy (problému)  či dosiahnutia cieľa, založený na opakovanom potvrdzovaní 

v čase pre čo najväčší počet ľudí.  Daný najlepší postup je aplikovateľný iba za určitých 

podmienok a okolností a môže byť modifikovaný alebo prispôsobený  pre podobné 

okolnosti.  Aj najlepší postup sa však môže vyvíjať v dôsledku objavenia sa ďalších 

vylepšení.11   

Z jednotlivých atribútov vymedzujúcich osvedčený alebo najlepších postup je evidentné, že či 

sa daný postup budeme považovať za osvedčený alebo dokonca najlepší postup je závislé od 

nastaveného systému hodnotenia, monitoringu či testovania daných postupov.  Výskumy  

osvedčených postupov však ukázali, že práve zhodnotenie výsledkov je často kameňom 

úrazu. Väčšinou chýba systematický monitoring a evaluácia. Pritom  evaluácia sa často 

zamieňa iba s vymenovaním zavedených opatrení či nastavených mechanizmov, avšak ich 

reálne využívanie a zmena kvantitatívnych ukazovateľov pred  a po implementácií sa už 

nesleduje. 

Na Slovensku nemáme zavedený jednotný systém vývoja, diseminácie alebo implementácie  

osvedčených postupov, aj z dôvodu  neštandardizácie ich vymedzenia. Z týchto dôvodov sa 

často upúšťa z nárokov na predpokladané atribúty osvedčených či najlepších postupov. Za 

osvedčený postup (dobrú prax) sa potom považuje akýkoľvek pilotný projekt či iniciatíva. 

Pričom za evaluáciu sa považuje vymenovanie realizovaných aktivít,  dosiahnutie 

nastavených výsledkových indikátorov (napr. počet účastníkov vzdelávania). Indikátory 

dopadu – teda dlhodobejšie sledovanie efektov realizovaných aktivít),  alebo ich 

udržateľnosť, je predmetom sledovaniu len zriedkavo.  Častokrát za  dobrú prax považuje 

kvalitne zdokumentovaný projekt, v ktorom povrchne zhodnotené výsledky  projektových 

aktivít formulujú do záverov.  

Pritom evaluácia programu či aktivít si vyžaduje nastavenie presných kvantitatívnych kritérií 

a ich exaktné sledovanie. Niekedy sa odporúča identifikovať aj slabé, neefektívne postupy, 

aby sa predišlo ich opakovaniam a zbytočným stratám  a neefektívnemu vynakladaniu 

finančných prostriedkov. Viaceré kompendiá dobrých praxí obsahujú aj bariéry alebo 

ťažkosti, s ktorými sa pri zavádzaní opatrení stretli a ktorých sa treba v budúcnosti vyvarovať.  

 

                                                      
11

 BusinessDictionary.com  
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3.  ROZŠÍRENOSŤ A SÚHRNNÉ POZNATKY O PROGRAMOCH  

Súhrnné štúdie na európskej úrovni mapujúce opatrenia v oblasti domáceho násilia či  

služby poskytované ženám zažívajúcim násilie  potvrdzujú, že v ostatných rokoch sa venuje 

zvýšená pozornosť práve programom pre násilných mužov. Programy sú vnímané ako súčasť 

prevencie ďalšieho, recidivujúceho či stupňujúceho sa násilia na ženách.  

Takéto programy sú zavedené a praktikované v 21 zo sledovaných 29 krajín EÚ.  Pritom 

takmer všetky sú na dobrovoľnej báze , ale z dvoch tretín aj na  odporúčanie súdneho 

systému. Prevažujúca časť je súčasťou  simultánneho poskytovania služieb ochrany pre ženy 

a ich deti zažívajúce domáce násilie.  

 

Poznámka: frekvencia  odpovedí „áno“ v 29 krajinách: EU27 (okrem  Bulharska, Českej republiky a Poľskej republiky), Chorvátsko, 

Turecko, Macedónsko ( Fyrom), Island a Nórsko. 

Zdroj: Rada Európy (2008), Protecting women against violence. Analytical study of the results of the second round of monitoring the 

implementation of Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states. 

Strasbourg.  http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/CDEG%20%282008%29%20rev_en.pdf 

Celkový počet programov v jednotlivých krajinách je však veľmi nízky, a iba Španielsko, 

Švédsko, Nórsko, Írsko a Švajčiarsko  hlásia viac ako 100 miest v takýchto programoch. 

Väčšinou ide skôr o individuálne konzultácie na báze psychoterapeutických sedení.   

V niektorých krajinách ako je Nórsko, Španielsko a Švajčiarsko  je počet miest rastúci. Avšak 

práve v Nórsku a Španielsku nie sú programy súčasťou služieb pre ženy zažívajúcich násilie.   

Evaluácia programov pre násilných mužov bola realizovaná a zároveň aj publikovaná iba 

v troch  členských krajinách EÚ, v Nemecku, Holandsku a Veľkej Británii. Napriek tomu však 

sa však jej výsledky nestali súčasťou štatistiky na národnej – vládnej úrovni.  Tieto informácie 

indikujú, že tejto  oblasti  je nutné venovať viac pozornosti a nastaviť  mechanizmy na účinnú 

výmenu poznatkov  a dobrej praxe, najlepšie na celoeurópskej úrovni.12  

Aj iné súhrnné správy o dodržiavaní medzinárodných záväzkov v oblasti rodovej rovnosti 

a  ľudských  práv žien konštatujú, že  programy pre násilných mužov sú zavedené  aj Austrálii, 

Kanade, Spojených štátoch amerických, v  krajinách Európy a  niektorých rozvojových 

                                                      
12

 Rada Európy, 2008, s. 18 

15

17

20

21

Na odporúčanie súdneho systému

Ako  pravidelná súčasť ochrany a podpory obetí

Účasť na dobrovoľnej báze 

Intervenčné programy pre mužov - páchateľov násilia na ženách

Intervenčné programy pre mužov - páchateľov násilia v  krajinách Európy 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/CDEG%20%282008%29%20rev_en.pdf
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krajinách. Programy sú zamerané  prevažne na mužov - páchateľov násilia v intímnych 

vzťahoch, ale aj pre prípady znásilnenia a sexuálneho  napadnutia.  Muži sa ich zúčastňujú 

dobrovoľne, ale aj na  základe súdneho príkazu.  Napriek tomu, že  evaluačné štúdie 

programov  narážajú na viaceré metodologické ťažkosti, štúdie poukazujú na  zistenie, že 

účasť  na programe môže redukovať alebo  predchádzať ďalšiemu násiliu v prípade, že 

páchateľ program  dokončí. Účinnosť programov rastie s dobrovoľnou účasťou v programe.   

Miera  plného dokončenia programu je však veľmi nízka.  Vzorová evaluácia programu vo 

Veľkej Británii  a Severnom Írsku konštatuje,  že až 65%  mužov sa nezúčastnilo ani prvého 

sedenia,   33 %  sa zúčastnilo menej ako  6 sedení a iba 33% postúpilo do  druhého stupňa 

programu.13  Súhrnné  evaluačné štúdie indikujú, že  programy pre násilných mužov fungujú, 

ak  trvajú počas dlhšieho obdobia,  majú  udržateľnú účasť, vytvárajú priestor pre diskusiu 

mužov o ich správaní a pracujú pod kontrolou súdneho systému aplikujúceho  prísne sankcie 

v prípade porušenie pravidiel a podmienok programu. Takisto bolo potvrdené, že práca 

s chlapcami a mladými mužmi, ktorí v detstve zažili či boli svedkami násilia v rodine, je 

prevenciou ich budúceho násilného správania voči ich partnerkám a deťom. 14  

Odborná konferencia terapeutických programov pre mužov -  páchateľov násilia v rodinách 

z roku 2004 v Európe opätovne potvrdila dôležitú preventívnu hodnotu programov. 15  

Expertky a experti konferencie sa zhodli na nasledujúcich  bodoch: 

 nevyhnutnosť zaviesť permanentnú štruktúru obetí a páchateľov násilia, zdôrazňujúc  

tak  komplementárnosť štruktúry a pozitívne výsledky  kooperácie centier pre 

podporu žien a centier pre mužov –páchateľov, 

 rovnocennosť oboch základov  organizovania programov- na dobrovoľnej báze a na 

základe príkazu (obyčajne súdneho) a z toho vyplývajúcej rovnakej hodnoty oboch 

typov  liečenia. 

Závery konferencie obsahujú aj argumentáciu pre zavedenie programov pre násilných 

mužov: 

 programy sú prevenciou násilia, 

 prevencia násilia si však vyžaduje, aby sa rešpektu voči iným ľuďom učilo na školách, 

 programy pre násilných mužov sú aj želaním žien – obetí, 

 náklady na program, ktorý by bol úspešný hoci iba v jednom prípade, sú vždy nižšie 

ako náklady  dôsledkov násilia (na zdravotnú starostlivosť,  trestno-právny systém 

a pod).16 

Konferencia taktiež vyzýva k dôkladnej evaluácií programov a jej sprístupnenie širokej 

odbornej verejnosti, ako aj zacielenosť programov pre osobitné a ťažko dostupné skupiny 

mužov- migrantov a minoritných skupín. 

 

 

                                                      
13

 United Nation, 2008 : The Role of Men and Boys in Achieving Gender Equality, s. 11 
14

 United Nation, 2008 : The Role of Men and Boys in Achieving Gender Equality, s. 12 
15

 Council of Europe, 2004: Therapeutic Treatment of Men Perpetrators of Violence within the Family 
16

 Council of Europe, 2004: Therapeutic Treatment of Men Perpetrators of Violence within the Family, s. 10 
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4. PROGRAMY PRE PÁCHATEĽOV NÁSILIA NA ŽENÁCH  V PARTNERSKÝCH 

VZŤAHOCH A EVALUÁCIA  

4.1 USA 

 

 USA má s programami pre páchateľov bohaté skúsenosti a patrí medzi priekopnícke 

krajiny v tejto  oblasti. Viaceré prvky  amerických programov či štandardov PP sa objavujú aj  

v modeloch PP  krajín západnej Európy aj v dôsledku vytvárania sietí a spolupráce v tejto 

oblasti. Známe sú  napríklad programy zo štátu Minnesota – v meste Duluth a Minneapolis 

realizované ešte v 80. rokoch. Duluth model je komplexný medzi- inštitucionálny intervenčný 

model na riešenie domáceho násilia, kde PP sú jeho integrálnou súčasťou.17  Známy je aj 

program Emerge v Bostone, v ktorom sa kombinuje vzdelávanie a poradenstvo pre mužov 

s cieľom zmeniť postoje mužov voči ženám.18   Bohaté skúsenosti s realizáciou programov 

pre  násilných mužov a ich  opakovaná evaluácia vyústili do vytvárania  odporúčaných 

štandardov PP.  

 Podobne ako v iných krajinách, aj  v USA existuje zastrešujúca organizácia BISCMI 

(Batterer Intervention Services Coalition) 19 založená ešte  v roku 1996 a sídliaca v štáte 

Michigan, ktorá mapuje situáciu  a poskytuje informácie o realizovaných PP,  vyvíja 

a presadzuje do praxe národné štandardy PP, vzdeláva, zvoláva odborné a členské  

konferencie a koordinuje výmenu informácií  v tejto oblasti.   Podľa údajov z januára 2008 

malo v USA celkovo 45 štátov štandardy pre PP20, niektoré dokonca viacero, zakomponované 

do zákonov o DN či komplexných intervenčných programov.21 Väčšina PP v USA funguje na 

báze spolupráce medzi miestnymi inštitúciami kriminálne justície, duševného zdravia 

a ochrany/obhajoby obetí. 22  V nasledovnom texte  zmapujeme iba hlavné body 

Michiganskych štandardov PP bez komparatívnej analýzy s inými štandardmi  štátov USA.  

Michiganske štandardy pre PP ( BIS - Batterer Intervention Standards) sú z roku 1998 

a vypracované boli na základe 20 ročnej výskumnej praxe, spolupráce, poznatkov 

a skúseností odborníkov a odborníčok z oblasti prokuratúry, súdnictva (aj probačných 

úradov), úradov pre služieb pre rodinu a ochranu detí, praktičiek  a praktikov 

z mimovládnych organizácií v oblasti domáceho násilia, pomoci ženám a práce s násilníkmi, 

služieb pre rodinu  a mladistvých, z univerzitných výskumných pracovísk pod gesciou 

národnej operatívy guvernéra štátu Michigan.23 

                                                      
17

 http://www.theduluthmodel.org/duluthmodel.php  
18

 Ďalšími programami su Amend v Denveri, Raven in St. Luis,  a mnoho ďalších.   
19

 http://www.biscmi.org/index.html 
20

 Pozri napr.  Standards For Treatment With Court Ordered Domestic Violence Offenders štátu Colorádo. 
http://cospl.coalliance.org/fez/eserv/co:4624/ps7112d712001internet.pdf  
21

 http://www.biscmi.org/other_resources/state_standards.html 
22

 WHO, 2003. 
23

 BI Standards  for the State of Michigan : http://www.biscmi.org/aboutus/docs/michigan_standards_final.pdf  

http://www.theduluthmodel.org/duluthmodel.php
http://cospl.coalliance.org/fez/eserv/co:4624/ps7112d712001internet.pdf
http://www.biscmi.org/aboutus/docs/michigan_standards_final.pdf
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4.1.1 ŠTANDARDY BI (BATTERER INTERVENTION STANDARDS)   

Štruktúra: 

1. Účel štandardov,  účel a filozofia BI, inovácie programu 

2. Definícia – DN,  páchateľ,  obeť, kriminálne správanie v situácii DN, recidíva – 

porušenie súdneho príkazu, úspešné ukončenie programu podľa zmluvy, vylúčenie na 

základe porušenia ustanovení v BIS. 

3. Prijatie do programu – vstup do programu, posúdenie rizika 

4. Povinné ohlasovanie -  povinnosť  ohlásenia  ohrozenia a zneužívania či zanedbávania 

detí,  ohlásenie trestného konania 

5. Štruktúra  a obsah programu -  kurikulum, forma, kontra - indikatívne formy 

a metódy, kritériá  vylúčenia na základe zmluvy, kritéria vylúčenia na základe 

neuposlúchnutia 

6. Politika programu -  práva účastníkov,  ochrana  údajov, súhlas so zverejnením 

údajov,  spolupráca s poskytovateľmi služieb DN,  kontakt s obeťami, kultúrne 

kompetencie,  poplatky, trvanie, záväzky, nediskriminácia, odmietnutie služby,  

uchovávanie záznamov, opätovné napadnutie,  metódy oznamovania 

7. Programový personál – podmienky poverenia pre facilitára/rku,  podmienky 

poverenia pre koordinátora/rku programu,  interní zamestnanci/kyne, tréneri/rky, 

dobrovoľníci/čky, ďalšie vzdelávanie 

8. Spolupráca a koordinácia s komunitou 

Účelom štandardov je okrem iného  poskytnutie návodu etického a zodpovedného systému 

intervencie s cieľom lepšej ochrany obetí a ostatných členov rodiny. Predstavujú  rámec pre  

intervenciu pre páchateľov ako súčasť  kontinuálnej  koordinovanej a spoločnej komunitnej 

stratégie boja proti tomuto trestnému konaniu.  Predstavujú zároveň aj minimálnu úroveň 

humánnej, konzistentnej a primeranej intervencie poskytovanej  odsúdeným osobám za 

trestné činy vzťahujúce sa na  domáce násilie.  Pomáha sudcom a iným identifikovať  také  

intervenčné programy, ktoré sú účinné, spoľahlivé a predvídateľné. Zároveň  poskytuje 

verejnosti a súdom  predstavu o reálnych  očakávania intervencie.24  

Medzi princípy  BIS patrí, že BI nie je trestom a nemá byť jeho náhradou za väzenie, probáciu 

alebo inú kontrolu. Je to príležitosť zmeniť svoje násilné  konanie pre páchateľov.  Cieľom je 

zvýšenie bezpečnosti žien a detí – obeti DN.  

Pre použitie variácií  či modifikácií BIS je dôležité  vymedzenie inovácie BIS:  akákoľvek 

zmena musí byť realizovaná za podmienok udržania čo najväčšej možnej bezpečnosti obetí,  

práv účastníkov a iných etických záležitostí.  Legitímna inovácia BIS vzniká dvomi spôsobmi: 

a) vedeckým výskumom pod supervíziou  inštitucionálneho dozorného výboru, ktorý 

dohladia na etiku a bezpečnosť účastníkov/čok výskumu 

                                                      
24

 BI Standards  for the State of Michigan : http://www.biscmi.org/aboutus/docs/michigan_standards_final.pdf, s.  6 

http://www.biscmi.org/aboutus/docs/michigan_standards_final.pdf
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b) písomnou žiadosťou adresovanej miestnej rade BIS obsahujúcej popis inovácie, 

zdôvodnenie jej použitia, procedúry  ochrany obete a účastníkov, ako aj pôsob 

evaluácie inovácie. 

 

DN vymedzuje BIS širokospektrálne a vymenúva všetky formy násilia vrátane sociálnej 

izolácie, ekonomického nátlaku a stalkingu. Aj keď  sa v dokumente konštatuje, že existujú aj 

muži – obete DN a DN  medzi osobami neheterosexuálnej orientácie, BIS je primárne 

zameraný na mužov- páchateľov DN, pretože hoci nie všetci muži sú násilníci, páchateľmi DN 

sú predominatne muži. 

 

Vstupná procedúra do programu predstavuje komplexné posúdenie všetkých osôb 

hľadajúcich  pomoc.  Obsahuje  osobnú a rodinnú anamnézu, zdravotnú anamnézu,  históriu 

násilia a kriminálneho konania, posúdenie rizika (lethality risk), testovanie na alkohol a drogy 

a psychické poruchy (liečenie závislostí a psychických porúch nie je predmetom BIS). 

Posúdenie rizika sa neobmedzuje iba v prijímacom konaní a páchatelia môžu byť nebezpeční 

aj keď nevykazujú sledované indikátory či ich hraničnú hodnotu: 

 prístup k partnerke 

 závažnosť a frekvencia  násilných útokov voči partnerke 

  história nebezpečného  prenasledovania (stalking) obete páchateľom 

 zúrivosť (nie agresia či hnev alebo nesúhlas) 

  demonštrácia „vlastníctva“ obete 

 centrálnosť „idealizácia“ obete ako partnera 

 psychické problémy (akútna depresia, ...) 

  opakovaná trestná činnosť (recidíva, viac krát trestaný) 

 eskalácia riskantného správania ( konanie bez uvedomovania si sociálnych 

a právnych dôsledkov) 

 vyhrážanie sa  vraždou alebo samovraždou 

  fantázie o vražde alebo samovražde 

  zbrane (vlastnenie, zbieranie, obesia zbraňami) 

 Načasovanie (muž môže partnerku zabiť, ak si myslí že ju stratí, že ho 

permanentne opúšťa, že nedokáže bez nej žiť. Vraždy manželiek sú časté pri 

ohlasovaní násilia) 

 obeť držaná ako zajatec  

 týranie zvierat 

 užívanie alkoholu a drog 

 počet volaní na políciu 

 násilie v pôvodnej rodine 

V BIS  je upozornenie, že indikátory posúdenie rizika sa  priebežne  dopĺňajú na základe 

nových a nových skúseností a zistení. V dokumente sa im venuje osobitná príloha. 25  

                                                      
25
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Organizácie využívajúce BIS musia si byť vedomé svojej povinnosti nahlásenia  týrania či 

zanedbávania detí (ako sekundárnych či primárnych obetí DN), ktoré bolo zistené počas 

realizácie PP. Takisto je povinnosťou nahlásiť akékoľvek násilné konanie zo strany páchateľa  

- probanta programu, č i už probačnému súdu, alebo inej poverenej inštitúcii.  

 

Kurikulum BIS nepredpisuje jednu  metódu či techniku na dosiahnutie „nepoužívania 

násilia“, predpisuje však nasledovné pedagogické ciele: 

a) Identifikácia a konfrontácia násilného a kontrolujúceho správania voči obetiam 

vrátane  partnerky a detí. 

b) Identifikácia a diskusia o dopadoch násilia  a zneužívania na obete, vrátane detí, ktoré 

sú svedkami násilia. Vymenované majú byť dlhodobé a krátkodobé negatívne dopady 

na  obete a deti. Páchateľ sa má naučiť vidieť svoje  násilné správanie očami obetí. 

c) Podpora uvedomenia si zodpovednosti za svoje konanie (konfrontácia 

s ospravedlňovaním násilia, uvedomenie si vlastného rozhodnutia konať násilne 

a zodpovednosti páchateľa za takéto konanie). 

d) Identifikácia sociálnych a kultúrnych vplyvov na rozhodnutie konať násilne a 

zneužívajúco; tieto vplyvy týranie neospravedlňujú.  

e) Identifikácia a nácvik nenásilného  a nevyhrážajúceho správania; očakáva sa, že 

páchatelia sa naučia správať voči partnerkám  a deťom netyransky. 

 

Primárnou formou BI je   skupinová terapia s 3 – 15 mužmi. Individuálne konzultácie sú iba 

výnimočné v prípade psychických či iných porúch, či jazykovej bariéry. V žiadnom prípade 

nemajú nahrádzať skupinovú terapiu.  Najideálnejšie je vedenie skupiny dvomi facilitátormi – 

jednou ženou a jedným mužom s cieľom pozitívneho  vzoru rodovo rovného vzťahu.  

Neodporúča sa rodovo zmiešaná skupina účastníkov programu, pretože ženy - páchateľky 

môžu byť vystavené útokom a diskriminácií zo strany mužov – páchateľov.  Odporúča sa 

preto skupina zložená iba z mužov.  

 

BIS neodporúča využívanie niektorých metód a techník,26 ktoré sa ukázali pre páchateľov 

DN neefektívne, kontraproduktívne  a dokonca nebezpečné pre obete.  Techniky a metódy 

sú nevhodné ak: 

a) zvyšujú ohrozenie obetí  prezrádzaním dôverných informácií alebo umožňujúce 

kontakt obete a páchateľa 

b) podporujú odmietanie zodpovednosti páchateľa za svoje konanie 

c) vinia obeť za páchateľovo zneužívajúce  konanie 

d) alebo inak  podporujú páchateľovo oprávnenie na  týranie a kontrolu obete 

Nevhodnými intervencia sú akékoľvek prístupy, ktoré obviňujú  alebo ponižujú obeť, alebo ju 

vystavujú ohrozujúcej situácii.  Párové a rodinné poradenstvo nie je vhodné ako primárna 

intervencia pre páchateľov DN. Prístup takéhoto poradenstva môže spôsobiť zneužitie 

                                                      
26
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informácií o žene páchateľom pre jej ďalšiu kontrolu a ohrozenie.   Párové poradenstvo  

znemožňuje fixovať vinu výlučne  na páchateľa  a môže implicitne obviňovať aj ženu. Párové 

či rodinné poradenstvo môže posilňovať nerovnomerné rozdelenie moci  medzi členmi 

rodiny a môže obeť znevýhodňovať. 

 

Nevhodné  je alternatívne riešenie sporov ako je mediácia, komunitné riešenie sporov či  

arbitráž. Trestná činnosť, akou domáce násilie na ženách skutočne je, nemôže byť  

predmetom negociácie medzi obeťou a páchateľom, pretože obeť nenesie zodpovednosť za 

zastavenie či zmenu  kriminálnej činnosti páchateľa.  Takisto PP nie je alternatívnych trestom 

pre páchateľa.  Spomínané  metódy alternatívneho riešenia sporov nielen že nemajú čo 

potierať kriminálnu činnosť, ale predpokladajú rovnosť medzi zúčastnenými stranami, čo 

v prípade DN nie je splnené.  Páchanie domáceho násilia na ženách je kontrolujúcim, 

ovládajúcim a dominantným  konaním muža nad  ženami v násilnom vzťahu a alternatívne 

spôsoby riešenia takéhoto  nerovného vzťahu iba dávajú páchateľovi príležitosť ďalej 

udržiavať kontrolu   a ženu ovládať. 

 

Inými potenciálne  škodlivými prístupmi, posilňujúcimi odmietanie zodpovednosti sú   tie, 

ktoré identifikujú psychopatológiu,  slabú kontrolu impulzívnosti, závislosť, skúsenosti 

ranného detstva či  deficit zručností ako primárnu príčinu týrania.  Tieto  metódy/prístupy 

môžu byť užitočné ak sú súčasťou programu, ktorý spĺňa všetky ostatné požiadavky BI. 

Napríklad deficit zručností ako je zvládanie hnevu, zvládanie stresu, nedostatočné 

komunikačné zručnosti  považovať za primárnu príčinu DN je kontraproduktívne, ale učiť 

týmto zručnostiam ako súčasť širšieho programu je akceptovateľné.  Podobne sú škodlivé aj 

prístupy identifikujúce psychopatológiu obete ako príčiny  provokujúce/vyvolávajúci DN, 

alebo  programy identifikujúce muža ako hlavu rodiny môžu spôsobovať vynucovanie 

disciplíny obetí a pokračovanie zneužívania, hoci zakazujú fyzické násilie.  Programy, ktoré 

zase podporujú katarzné   a fyzické ventilovanie hnevu  môžu vzbudzovať  dojem, že takéto 

prejavy sú nevyhnutné. Škodlivé sú aj prístupy konfrontačných techník, ktoré zase vzbudzujú 

dojem oprávnenosti zneužívania a ovládania druhého v partnerských vzťahoch.27 

 

Smerodajné pre BI sú kritéria úspešného dokončenia programu podľa zmluvy. Nasledovné 

kritériá  sú minimálne a nevylučujú ďalšie, doplňujúce kritériá: 

a) zúčastnil sa minimálneho počtu sedení ako bolo určené v programe; a  

b) nevyskytli sa žiadne ďalšie  oznámené incidenty (napr. políciou, vlastným oznámením, 

oznámením obeťou – ak má možnosť,  alebo iných zdrojov) fyzického násilia od  

začiatku alebo opätovne začal BI; a  

c) páchateľ zastavil vyhrážanie, sledovanie, obťažovanie, nemal zakázaný alebo 

neželaný kontakt, alebo nezbieral informácie o obeti a/alebo deťoch; a 
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d) páchateľ uznáva, že  napádal, zneužíval a kontroloval obete a/alebo deti  vlastnou 

voľbou a používaním spôsobov konania na donútenie a kontrolu  s cieľom  získania 

výhod; a 

e) páchateľ uznáva, že NEBOL mimo vlastnej  kontroly, ale že  je plne v jeho 

zodpovednosti začať a skončiť týranie; a 

f) páchateľ zúčastňujúci sa intervenčných stretnutí hovoril otvorene  a spracovával 

svoje správanie; a  

g) páchateľ  neporušil  pravidlá iných služieb/programov, ktoré boli stanovené ako 

podmienka BI, napr.  protialkoholické liečenie a pod.; a 

h) páchateľ splnil finančné záväzky BIS. 

BIS však oznamuje nariaďujúcej (príkaznej) inštitúcií, že riadne ukončenie zmluvných 

podmienok programu  ešte nezaručuje neopakovanie útokov (recidívu) násilného 

konania.  

 

Rovnako významné sú aj kritériá ukončenia programu porušením dohody. Faktorov/kritérií 

môže byť viac,  nasledovné sú ich možnosťou, nie však vyčerpávajúcim zoznamom: 

a) pokračujúce DN, najmä fyzické násilie 

b) opomenutie  primeraného využitia služby 

c) opomenutie  a nesplnenie nariadeného  iného, doplňujúceho programu 

d) porušenie  BIS programových opatrení alebo skupinových pravidiel 

e) porušenie akéhokoľvek nariadenia súdu, najmä ak bol BI súčasťou nariadenia 

f) kriminálna činnosť 

g) nezaplatenie poplatku 

 

Politika programu má byť dostupná pre všetkých  účastníkov po prijatí do programu, 

v písomnej forme a obsahujúca  informácie o jeho právach: 

 Poskytovateľ nezverejní bez súhlasu účastníka žiadne dôverné údaje i komunikáciu 

zistené počas trvania programu; ani  žiadni zamestnanec, dobrovoľní či úradník 

poskytujúcej organizácie nezverejní žiadne dôverné údaje zistené počas sedení 

a skupinovej terapie bez písomného súhlasu   klienta programu – okrem povinných 

hlásení o skutočnostiach vzťahujúcich sa na týranie detí a kriminálnu činnosť  

 Medzi organizáciou a klientom sa uzatvára zmluva, v ktorej klient podpisuje súhlas 

poskytnúť informácie v predpísanej štruktúre nasledovným stranám:  obetiam násilia,  

súdu či probačnému súdu vysielajúceho páchateľa; takisto môže byť informovaná aj 

prokuratúra  či iné trestno – právne inštitúcie. 

Do nastavenia programu BI a  jeho procedúr môže byť pozvaný na spoluprácu   

a vykonávanie dohľadu aj poskytovateľ pomoci obetiam DN, najmä  za účelom   dohľadu nad 

bezpečnosťou obete. 
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BIS  musí mať aj ustanovenie o informovaní obete, že BI negarantuje za b bezpečnosť obete 

a takisto negarantuje zmenu páchateľa. BIS  musí poskytnúť obeti informácie a správu. Obeť 

má vždy práva odmietnuť kontakt s BIS.   

Pre konflikt záujmov,  personál pracujúci v BIS nie vždy poskytne služby aj  obeti účastníka BI. 

Každý program otestuje personál v oblasti kultúrnej diverzity, t. j. navyše musí existovať plán 

pre kultúrne kompetentnú prax,  čo si môže vyžiadať  vypracovanie a zavedenie kultúrne 

špecifických služieb.28 

Každý programu musí mať stanovený poplatok, o čom je vedená písomná evidencia vrátane 

ustanovení  pre nesolventných klientov. Toto ustanovenie sa vzťahuje na každého klienta. 

Poplatky sú stanovené osobitne pre prijímacie konanie a evaluácie, a osobitne za realizáciu 

programu. Zaplatenie poplatku je podmienkou probácie. BIS výslovne neodporúčajú 

nastavenie poplatku na základe poistenia, pretože  vyplatenie poistky je väčšinou viazané na 

diagnózu psychickej poruchy čo podkopáva filozofiu, že páchanie DN  nie je duševná 

porucha, ale za použitie násilie je páchateľ zodpovedný sám. Zaplatenie BI samotným 

klientom je zároveň aj prejavom jeho zodpovednosti  za vlastné konanie.29  

Odporúčaná dĺžka programu je 52 sedení a viac, minimálna je 26 sedení. 26 sedení má byť 

vykonaných v priebehu 6 týždňov, bez prijímacieho procesu. Dĺžka jedného skupinového 

sedenia je min. 90 minút a max. 2 hodiny. (Hoci výskum nepoukazuje na  dôležitosť dĺžky 

programu,  prax a skúseností obetí poukazujú na  potrebu dlhšej dĺžky BI). 

 

Každý člen/ka odborného  personálu musí mať  skúsenosti a tréning v oblasti medziľudských 

vzťahov,  skupinovej dynamiky, a osobitných oblastí domáceho násilia vzťahujúcich sa na 

obeť aj páchateľa.  

Každý facilitátor/rka musí mať: 

a) ukončené bakalársky stupeň, alebo  ekvivalentne 2 roky praxe  obsahujúcej priamu 

prácu  s obetami a/alebo s páchateľmi DN; a 

b) 40 hodín priamej, alebo spolu – prísediacej facilitácie alebo ko-facilitácie v BI; a 

c) 40 hodín  tréningu vrátane, ale nie limitujúco o: príčina a dynamika DN, právne 

pozadie DN, zručnosti facilitácie v PP, charakteristiky páchateľov DN,  bezpečnosť 

obetí a citlivosť voči obetiam, a zručnosti posudzovania a hodnotenia páchateľa. 

 

Facilitátori/rky musia poskytnúť potvrdenia o tomto tréningu a tréning môže byť 

poskytnutý interne poskytovateľom BIS. 

 

                                                      
28

 V tejto súvislosti treba zdôrazniť aj dostupnosť programov v  jazyku národnostných menšín  či cudzích jazykov, reps. 
zabepečenie tlmočenia.  Citlivosť programu na kultúrnu odlišnosť či  kultúru pôvodu klienta programu však nemá byť 
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Žiadny BIS nesmie zamestnať  fyzickú osobu ako facilitátora – plateného či dobrovoľného, 

ktorá bola v minulosti páchateľom DN  s výnimkou nasledovných podmienok: 

a) osoba absolvovala BAS; a 

b) minimálne  počas 2 rokov nebolo nahlásené žiadne násilie 

 

Podobné vzdelanostné a kompetenčné podmienky musia plniť aj koordinátori/rky programu  

=  magisterský stupeň  + 1rok praxe v oblasti DN alebo bakalársky stupeň + 2 roky praxe  - 

skúsenosti  s prácou v oblasti DN.   Ostatní personál, vrátane dobrovoľníkov/čiek musí splniť  

vzdelanostné a skúsenostné požiadavky  stanovené facilitárom/rkou. Všetci  facilitátori/rky 

musia ročne absolvovať minimálne 20 hodín súvislého tréning v oblasti DN. Tento tréning je 

možné získať  kombináciou interných a externých  zdrojov, avšak minimálne 10 musí byť 

externých. Tréning nemôže byť realizovaný na základe samoštúdia z kníh, či iných záznamov. 

O tréning musí viesť BIS záznam. 

Nastavenie BIS predpokladá  a výrazne podporuje spoluprácu a koordináciu  komplexnej 

(viacstrannej) intervenčnej stratégie boja proti DN. Táto stratégia musí obsahovať silnú 

podpornú a bezpečnú sieť pre obete, vynútené proaktívne opatrenia na zadržanie 

a odsúdenie páchateľa, systém obhajovania obete v rámci súdneho systému,  využívanie 

probácie a väzobného stíhania páchateľa, ako aj intervenčné programy pre páchateľov. BIS 

by sa mal snažiť nadväzovať  trvalú a zodpovednú spoluprácu s programami pre DN 

a trestno-právnym systémom. BIS by mala sa aktívne zúčastňovať  na komunitnom 

vzdelávaní  prevencii DN.30 

 

Naliehavosť implementácie štandardov BI dokumentuje aktivita  Michigan Domestic Violence 

Prevention & Treatment Board v roku 2003, ktorá vyzýva sudcov, aby brali do úvahy niektoré  

podstatné  charakteristiky programu pre páchateľov, ktoré jediné zaručujú ako taký úspech 

a hlavne sú bezpečné pre obete a deti DN. Základnými  charakteristikami úspešného 

a bezpečného programu pre páchateľov DN sú hlavne dĺžka programu  - odporúčaných je  52 

sedení a viac (minimálne 26 sedení) a okamžité a účelné sankcie za porušenie probácie, bez 

ohľadu ako veľké, pre  ochranu obetí. Výzva vymenúva opätovane aj spôsoby poradenstva,  

ktoré sú škodlivé a pre zmenu správania  mužov - páchateľov DN neúčinné a obete 

ohrozujúce. Takisto je nanajvýš žiaduce, aby probační úradníci a úradníčky prešli  

kompletným školením o domácom násilí. 31  

4.1.2 EVALUÁCIA  

 Doposiaľ  najsystematickejšia a najkonzistentnejšia dostupná evaluácia  PP v USA bolo 

realizovaná koncom 90. rokov E.W. Gondolfom. Viac-stranná evaluácia (multisite evaluation) 

bola založená na 4-ročnom longidutiálnom  zbieraní  štandardizovaných a komparatívnych 
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údajov  4 rôznych modelov PP z rôznych miest USA.32  Modely programov pre prácu 

s páchateľmi boli všetky „dobre zabehnuté“ programy zostavené v súlade z tamojšími 

národnými štandardmi pre PP a implementovaným obsahom (kurikulum) charakteristickým 

kognitívnom-behaviorálnym prístupom. Sledované programy sa líšili čo do dĺžky 

poskytovaného programu (od 3 – 9 mesiacov) aj čo do  rozsahu   poskytovaných služieb ( od 

základného „liečenia“ páchateľov až po služby pomoci obetiam). Významne sa líšil aj celkový 

intervenčný systém čo  do zložiek.  

Evaluácie priniesla množstvo zistení Gondolfom a jeho výskumným tímom publikovaných 

v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov aj po skončení výskumu. Prinášame len tie 

najhlavnejšie, relevantné pre zistenie efektivity programov, t. j. či muži  absolvujúci program 

redukovali či úplne zastavili násilné konanie a čo všetko na to vplýva. Do výpočtu základného 

výsledkového ukazovateľa  „opätovného napadnutia“ (reassault) bolo nakoniec zahrnutých 

618 mužov, výlučne iba “nedobrovoľne“ sa zúčastňujúcich PP, na základe súdneho 

odporúčania (nariadenia).33  Ako základ pre výpočet miery opätovného napadnutia  (MON) 

boli použité výpovede partneriek a bývalých partneriek34 páchateľov a overené analýzou 

policajných záznamov a hlásení, ako aj výpovedí o vlastnom konaní samotných mužov. 

Veľkosť výskumnej vzorky a longitudionálne zbierané údaje každé 3 mesiace počas 4 rokov 

umožnili  realizovať komplexnú analýzu  vývoja výsledkov v čase . 

Kumulatívna miera  opätovného napadnutia (KMON), t. z.  podiel mužov z celej vzorky35, 

ktorí  v sledovanom období ( napr. od zaradenia do programu  plus počas následného 

skúšobného obdobia)  opätovne napadli partnerku bola 32%  počas  prvých 15 mesiacov 

a 38% počas 30 mesiacov a 42 % pre celé sledované obdobie 48 mesiacov. Celková miera 

opätovného napadnutia počas 4-ročného obdobia narástla na 49%,  keď sa výpovede žien 

doplnili a overili súdnymi, policajnými  záznamami a správami o účastníkoch programu.  

Tento výsledok vypovedá hlavne o efektivite opatrenia súdnych nariadení o PP bez ohľadu 

na typ programu, jeho dĺžky či kompletného absolvovania:  51%  mužov, ktorí boli zaradení 

do PP sa do 4 rokov dopustilo opätovného fyzického napadnutia svojej partnerky. 

Pozitívnejší výsledok bol zistený  výpočtom miery opätovného napadnutia  retrospektívne 

(RMON),  t. j. od konca sledovaného obdobia. Zisťujeme teda,  aké obdobie (napr. počas 

                                                      
32

  Použitá metodológia sa snažila predísť dovtedy zisteným nedostatkom iných, viac ako 40 analyzovaných evaluačných 
výskumov. Okrem výsledkov o efektivite  PP má Gondolfova evaluácia aj výrazný metodologický význam, pretože upozornila 
na množstvo problémov spojených s valídnou evaluáciou PP a následných politických implikácii pre realizáciu a podoby PP. 
Viac o metodologických prínosoch Gondolfovej evaluácie prinášame v kapitole „Problémy evaluácie“.  
33

 Pôvodne boli v sledovanej  vzorke aj muži dobrovoľne sa zúčastňujúci PP, v dôsledku predĺženia projektu na dlhšie 
sledované obdobie po-propramové obdobie sa aj v dôvodu jednoduchšieho  a menej nákladného  zbierania údajov zo 
súdnych záznamov.  
34

 Jedna z najintenzívnejších pochybností  o výsledkoch programu je otázka spoľahlivosti výpovedí obetí – partneriek 
páchateľov. Neklamú ženy, nezakrývajú pravdu o opätovnom napadnutí, Gondolf potvrdzuje spoľahlivosť výpovedí žien 
dlhodobým kontaktom so ženami a ich rozprávaním ich celého príbehu. Väčšinou išlo o ženy, ktoré minimálne raz 
vypovedali o násilnom konaní svojho partnerka, svedčili voči nemu na súde . Takže výpovede pre účely výskumu neboli pre 
ne nepríjemné či dôverné. Navyše väčšina žien  veľmi rada vypovedalo o svojom partnerovi a poskytnúť tak informácie, 
ktoré by mohli zlepšiť intervenciu  pre iné ženy (Gondolf, W.E., 2003, s. 616) 
35

 Tých čo vypadli a program neukončili z rôznych príčin, aj tých čo program  úspešne dokončili. 
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jedného roka) nebol muž voči svojej partnerke násilný spätne. Podobne sa zisťuje aj výsledok 

protialkoholických programov (koľko dní/mesiacov daný pacient/tka vydržali nepiť).  Gondolf 

zistil, že  na hranici 30 mesačného  skúšobného obdobia sa opätovného napadnutia dopustilo 

menej ako 20% mužov, t. j. až 80% mužov (2/3) nebolo násilnými  voči svojím partnerkám 

počas  celého jedného roku. Na hranici 48-mesačného skúšobného obdobia bola RMON 

približne 10%,  t. j. 90%  mužov nenapadlo svoju partnerku počas jedného roka. 

Doplňujúcim výsledkom je, že 2/3 žien potvrdili zlepšenie ich kvality života a 85% sa cítilo 

veľmi bezpečne počas oboch meraní (na hranici 30  aj 48 mesiacov následného skúšobného 

obdobia).  

Longitudionálne údaje umožnili zisťovať aj trend opätovného napadnutia v čase. Celkovo 

bolo zistené zjavné zníženie eskalácie  fyzických útokov, ale aj iných foriem  týrania 

v porovnaní so závažnosťou a trvaním mužovho týrania pred programom. Takmer ¾ 

opätovných napadnutí sa objavilo počas prvých 6 mesiacov, t .j. keď bol muž ešte zaradený 

do programu. Tento poznatok indikuje, že je  dôležitejšie na muža dohliadať a krotiť hlavne 

po zaradení do programu, ako dozerať  po skončení programu. 

Akým dielo prispieva samotný program na zníženie miery opätovného napadnutia sa 

zisťovalo porovnávaním  MON u mužov, ktorí dokončili celý program a u mužov, ktorí z neho 

vypadli (celý ho neukončili).  U absolventov  programu bola MON 36% a  u neabsolventov 

55%. Redukcia MON bola ešte vyššia, keď sa kontrolovala podľa toho, či páchateľ žil alebo 

nežil so svojou partnerkou (40% ku 67%). Muži vypadávali/opustili  program, pretože už 

nežili viac so svojou partnerkou a nevideli dôvod na pokračovanie v programe.  

Dĺžka programu nemala vplyv na mieru opätovného napadnutia.  Vysvetlením podľa 

Gondolfa môže byť, že muži ktorí sa chcú zmeniť, tak urobia do troch mesiacov a tí, ktorí by 

mohli benefitovať z dlhšieho programu, z neho vypadávajú. Potvrdzuje to aj fakt, že 3 

mesiace predstavovali trvanie dvoch zo 4 sledovaných programov, a zároveň aj hranicu, kedy 

najviac mužov vypadávalo z dlhšie trvajúcich programov.  Potvrdil sa však vplyv systému, t. j. 

akým spôsobom sa muži do programu dostali, aké kontrolné mechanizmy počas programu 

fungovali a pod.  Vyššiu mieru dokončenia mali tie programy, do ktorých sa dostávali muži na 

základe nariadenia ešte v predsúdnom konaní s okamžitými sankciami za  porušenie 

nariadenia a pravidelnými hláseniami o dochádzke v programe. To znamená, že muž bol 

takmer okamžite  ( v priemere do 2 ½ týždňa po zadržaní) zaradený do programu. Vtedy 

miera  kompletného absolvovania dosiahla až 70%. Ak  zaradenie do programu bolo až na 

základe  nariadenia  po odsúdení a k reálnemu nástupu do programu došlo až niekoľko 

mesiacov po vystavení nariadenia, tak  miera nenastúpenia do programu, vypadnutie 

z programu či jeho nedokončenie  bola oveľa vyššia ako v prvom systéme.36 

Evaluácia PP priniesla aj zistenia relevantné pre problematiku  intervencie v NPŽ ako takej. 

Približne ½ tých mužov, ktorí opätovne napadli svoju partnerku počas sledovaného 4-

                                                      
36

 Gondolf, W.E., 2003, s. 617 - 619 
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ročného obdobia, tak urobila viac ako raz. Veľa týchto mužov napadlo svoju partnerku krátko 

po začatí programu a zodpovedali za 80% zistených zranení. Ich osobnostný profil sa však 

nijako nelíšil od mužov, ktorí opätovne partnerku vôbec nenapadli, alebo napadli ale iba  raz. 

Títo vysoko rizikoví muži teda neboli osobitým „typom tyrana“. Naratívy ich týraných 

partneriek však potvrdili odlišné trajektórie a vzorce násilia, pričom najcharakteristickejším 

faktorom bola „absencia protireakcie“ voči týmto mužom:  menej zadržaní políciou, menej 

ochranných nariadení a menej liečení, menej odporu a strategického konania zo strany 

obete v dôsledku strachu alebo podrobenia.  To len potvrdzuje fakt, že násilie v minulosti je  

najväčším prediktorom páchania násilia v budúcnosti a vynára sa potreba dôkladnej  

kalibrácie  na identifikovanie vzorcov násilia, extenzívnejší prípadový manažment 

a udržiavanie kontaktu s obeťami  v prípade prvého opakovaného opätovného 

napadnutia.  

Iným zaujímavým zistením je, že súvislosť medzi opitosťou páchateľa a napadnutím jeho 

partnerky sa stráca, ak je tento vzťah kontrolovaný cez postoje dominancie  u páchateľa. To 

znamená, že nadmerné užívanie alkoholu a fyzické napadnutie môžu by symptómy toho 

istého základného postoja a životného štýlu.37  

Závery   systematickej, viacstrannej  evaluácie  4 programov počas  4 rokov teda indikujú, že 

minimálne niektoré programy sú efektívne v zastavení fyzického násilia a týrania, a že  

programy pre páchateľov ( batterer interventions) vo všeobecnosti sú určitým prísľubom. 

Prevažujúci  na rodovom základe založený kognitívno-behaviorálny prístup poradenstva sa 

zdá byť primeraný pre väčšinu mužov- páchateľov. A nízke efekty v iných evaluáciách sú 

výsledkom nedostatočne implementovaných programov alebo intervenčných systémov.38  

Nedostatkom Gondolfovej evaluácie  je, že miera opätovného napadnutia sa zisťovala iba  

u mužov, ktorí sa programu zúčastnili nedobrovoľne, pričom  práve dobrovoľnosť sa 

považuje za dôležitý aspekt  úspešnosti programu. Ďalej nie je zrejmé, či sa vo všetkých 

sledovaných programoch užívala rovnaká metóda  a prístup pri realizácii programu.  Gondolf 

síce charakterizuje prístupy všetkých sledovaných programov ako kognitívno-behaviorálne, 

rodové východiská ako významná charakteristika konginitívno-behaviorálne prístupu už 

u všetkých sledovaných programov však až taká zrejmá nebola. 

Nezistený vplyv dĺžky programu na mieru opätovného napadnutia má svoje obmedzenia, 

pretože sa zisťoval vzťah dĺžky programu v mesiacoch, nie  jeho intenzita, teda počet hodín 

konzultácií.  Pre vysoko rizikových mužov je zrejme potrebná iná intenzita a dĺžka programu, 

ako pre menej rizikových a dobrovoľne sa do programu prihlasujúcich mužov.  

 

 

                                                      
37

 Johson 2000, Gondolf 1995,  v Gondolf E.W. 2003. S. 620 - 621 
38

 Gondolf, E.W. 2003., s 616 
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4.2 NEMECKO 

 

V Nemecku sú programy pre páchateľov domáceho násilia na ženách realizované 

a využívané minimálne už 10 rokov. Praktický význam PP zohral fakt, že procesne sa do PP 

dostávali/vajú  páchatelia násilia DN na príkaz prokuratúr  ešte pred súdnym procesom na 

základe viacerých možných  ustanovení procesného poriadku. Na základe nezávislého 

rozhodnutia prokuratúry a v prípade uznania  páchateľa za vhodného kandidáta na PP, je mu  

ponúknutá účasť v PP.  Ak  páchateľ súhlasil a program dokončil, obyčajne nie sú voči nemu 

podniknuté žiadne ďalšie právne kroky. V prípade vylúčenia alebo predčasného ukončenia 

programu, hrozí páchateľovi obžaloba  a súdny proces.39  

Aj z tohto  dôvodu bola efektivita PP rozhodujúca pre bezpečnosť žien zažívajúcich násilia.  

Na základe  permanentnej odbornej diskusie o najlepšej a najúčinnejšej forme PP dochádza 

od roku 2002  k ich  zaradeniu medzi mechanizmy spoločných intervenčných aliancií proti 

domácemu násiliu (medzi- inštitucionálny nástroj proaktívneho riešenia prípadov DN). 40 Po 

niekoľkoročnom fungovaní programov pre páchateľov ako súčasti medzi - inštitucionálnej 

intervenčnej stratégie proti domácemu násiliu, väčšinou na projektovej báze, existuje od 

roku 2007  zastrešujúca organizácia pre PP - Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit 

Häusliche Gewalt (ďalej  BAG-TäHG) so sídlom v Hannoveri  dohliadajúca na štandardy PP. 41 

BAG-TäHG e.V. ( v preklade  Zastrešujúca organizácia pracujúca s páchateľmi domáceho 

násilia) 42   je interinštitucionálnym a interkultúrnym spoločenstvom pre organizácie 

/zariadenia pre prácu s páchateľmi domáceho násilia. Zároveň tieto organizácie/zariadenia 

ponúkajú aj služby  a ochranu obetiam domáceho násilia, pôsobia aj v oblasti prevencie, sú 

členmi medzi-inštitucionálnych partnerstiev  (interinstitutionellen Kooperationsbündnissen ) 

proti domácemu násilia v úzkej spolupráci s políciou, prokuratúrou, súdnictvom, probačnými 

a inými  poradenstvom pre mládež  a pod.  BAG- TäHG  sleduje nasledovné ciele: 

 podpora kontaktov,  komunikácie a výmeny skúseností  medzi členskými 

organizáciami 

 stanovenie a ďalší vývoj štandardov pre prácu s páchateľmi  na základe dohody  

s členskými organizáciami a v spolupráci s BAG – TäHG 

 podpora zavádzania PP a ich  ďalšieho  vývoja na lokálnej aj národnej úrovni 

 sieťovanie, komunikácia  a kooperácia medzi-inštitucionálnej  práce proti domácemu 

násiliu na federálnej  úrovni  

 zavádzanie a zabezpečovanie kvality PP a jej zvyšovania prostredníctvom: 

 ďalšieho vývoja štandardov 
                                                      
39

 WIBIG, 2004, s. 23 
40

 WIBIG, 2004, s. 23 
41

 Stanovy (v nemčine) dostupné na http://bag-täterarbeit.de/index.php/download_file/view/19/  
42

 http://www.taeterarbeit.com/ ; v  popise modelu používame skratku PP, ale presný a doslovný názov programov je 
« práca s páchateľmi domáceho násilia ».  

http://bag-t�terarbeit.de/index.php/download_file/view/19/
http://www.taeterarbeit.com/
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 diskusie a ďalšieho vývoja lokálnych stratégií a konceptov pre praktické 

zavádzanie PP v členských organizáciách 

 vývoja a realizácie školení a ďalšieho vzdelávania v oblasti prevencie 

násilia a vzťahov medzi pohlaviami a pod. 

 podpory  výskumu a evaluácie  PP 

 vývoj kritérií certifikácie  členských organizácií 

 podpora  odbornej výmeny na medzinárodnej úrovni 

Doterajšie  sieťovanie a vývoj štandardov bolo podporené spolkovým ministerstvom pre 

ženy, seniorov, rodinu a mládež (BMFSFJ). Výška finančného zabezpečenie nebola zistená pre 

nedostupnosť ročných správ o činnosti BAG – TäHG. 

Členské organizácie sa zaviazali  používať štandardy PP, zaviesť zodpovedajúce opatrenia 

kvality a zverejňovať každoročne evaluáciu a štatistiku o ich vykonanej práci.   V súčasnosti 

má BAG – TäHG  27 členov, pričom členstvo môže získať každá nezisková alebo charitatívna 

organizácia, ktoré pracuje s páchateľmi domáceho násilia v rámci inter-inštitucionálnej 

spolupráce  proti domácemu násiliu a používa pre svoju prácu s páchateľmi ako základ  

(východiská) štandardy  BAG-TäHG, ale aj iné  partnerské organizácie, ktoré splnia stanovené 

kritériá či dokonca aj  jednotlivci (fyzické osoby).  V predstavenstve  BAG-TäHG môžu byť iba 

zástupcovia/kyne neziskových alebo charitatívnych organizácií.  Aktuálny členský príspevok 

je 100 euro na rok a jedného člena/ku. 

 

4.2.1 ŠTANDARDY BAG-TÄHG  

Štandardy a odporúčania pre prácu s páchateľmi domáceho násilia43 obsahujú definíciu DN, 

základné princípy práce s páchateľmi, návod pre prácu s páchateľmi, sieťovanie a kooperáciu 

s políciou, súdnictvom; pravidlá pre kontakty s (ex)partnerkou a inými  asociovanými 

službami pre ženy, deti a mládež a ostatnými pomáhajúcimi organizáciami. Samotné 

štandardy  vymedzujú cieľovú skupinu mužov ( prihlásených dobrovoľne, ale aj poslaných zo 

služieb pre mládež či súdu). Hlavným cieľom je  „žiadne nové násilie: špirála násilia musí byť 

rýchlo a natrvalo prerušená. Násilní muži musia uznať riziko opakovania trestného činu 

a musia byť schopní  prijať preventívne opatrenia.“  V súčinnosti s hlavným cieľom násilník 

musí uznať zodpovednosť za svoje násilné konanie, naučiť sa vnímať vlastné hranice 

a sebaovládaniu,  empatii pre (ex) partnerku a deti, alternatívnemu  - nenásilnému riešeniu 

konfliktov a byť schopní vytvárať a udržiavať  vzťahy.  

Charakteristiky programu:  program spočíva v skupinových sedenia s  5 – 10  inými 

násilníkmi (interakcia a skupinová dynamika má napomáhať sociálnemu učeniu), dĺžka 

trvania jedného programu je minimálne 6 mesiacov  vrátane prijímacieho konania 

                                                      
43

  V plnom znení dostupné v angličtine na http://bag-täterarbeit.de/index.php/download_file/view/14/ a v nemčine  
http://bag-täterarbeit.de/index.php/download_file/view/43/  

http://bag-t�terarbeit.de/index.php/download_file/view/14/
http://bag-t�terarbeit.de/index.php/download_file/view/43/
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a následnými odporúčaniami.  Odporúča sa jedno stretnutie do týždňa, podľa okolností je 

možné zvoliť aj iný rozvrh.   Počas trvania programu majú byť k dispozícií aj krízové 

intervenčné služby a podľa odporúčaní služieb pre ženy, aj kontakt s (ex) partnerkou či  

párové poradenstvo.  Medzi probantom programu a organizáciou je uzatvorená písomná 

zmluva stanovujúca presné a zaväzujúce  pravidlá účasti a zaradenia do programu, obsah 

a priebeh programu, pravidlá  pre jeho ukončenie a opustenie (diskvalifikáciu), vymáhanie 

pravidiel, ustanovenia v prípade nového násilného útoku, ustanovenia o poskytnutie údajov 

pre  (ex)partnerku a presne vymedzené organizácie/inštitúcie, súhlas s kontaktovaním 

(ex)partnerky,  potvrdenie  o finančnom poplatku. Jednotlivé časti zmluvy sú presne 

rozpísané v štandardoch programu.   

Štandardy BAG-TäHG ďalej stanovujú aj predpísané vzdelanie pre odborníkov/čky 

pracujúcimi s mužmi ( pedagogické, psychologické alebo podobné  vyššie vzdelanie či 

univerzitné vzdelanie) a doplňujúce  školenie v oblasti násilia podľa odporúčaní BAG-TäHG. 

Podmienkou sú aj znalosti z oblasti  dynamiky násilného vzťahu,  reflexia vlastnej rodovej 

roly a senzitivity voči rodovej hierarchii a sexizmu, a skúsenosti s vedením skupiny. Súčasťou 

štandardov je aj základné materiálne  a personálne zabezpečenie  inštitúcie realizujúcej PP 

(minimálne  dve/ja zamestnanci/kyne – odborníčky, primerané priestory,  pravidelné 

školenia a ďalšie vzdelávanie, supervízia a administratívna podpora), minimálna štruktúra 

evidenčných,   sociálnych a osobných  údajov ( na základe štandardizovaného  nástroja, napr. 

dotazníka) -   počet prijatých účastníkov programu, vekové zloženie, dátum prvej konzultácie, 

dátum prijatia,  diskvalifikácie, účasť v skupine, prerušenie a ukončenie.   

Štandardy  obsahujú aj ustanovenia o pravidelnej evaluácii inštitúcií poskytujúcich PP: 

vypracované  a zavedené majú byť efektívne metódy kontroly kvality ich  práce, ale majú byť 

otvorené aj externej evaluácii. Evaluačným organizáciám majú byť poskytnuté 

informácie/potvrdenia o efektoch programu pre  účastníkov a ak je to možné, tak aj od 

partneriek.  Nástroje evaluácie majú byť štandardizované a rozšírené na celonárodnú 

úroveň. Následne budú vypracované aj nástroje pre dlhodobú evaluáciu. 44  

Štandardy BAG-TäHG neurčujú  presnú psychologickú metódu pre prácu s násilníkmi. 

Konštatuje sa v nich, že na dosiahnutie stanovených cieľov  existuje veľa  pedagogicko-

terapeutických prístupov,  koncepcií a metód.  Napriek  tejto rôznorodosti sú  nasledovné 

body povinnou súčasťou  PP45: 

a) Vysporiadanie sa pojmom násilie a násilným správaním  

b) Rekonštrukcia  násilného konania (popis násilného správania) 

c) Dopad násilia 

d) Bilancia násilného konania 
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 BAG TäHG Standards, 2007 . 
45

 Standards und Empfehlungen für die Arbeit mit männlichen Tätern im Rahmen von interinstitutionellen  
Kooperationsbündnissen gegen Häusliche Gewalt (Täterarbeit HG) http://bag-
täterarbeit.de/index.php/download_file/view/43/  

http://bag-t�terarbeit.de/index.php/download_file/view/43/
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e) Nenásilné  stratégie konania 

f) Núdzové riešenia 

g) Vzory komunikácie 

h) Obrazy  mužov a žien 

i) Otcovská rola 

j) Vlastné skúsenosti byť obeťou 

 

Inšpiratívna je aj štruktúra činností organizácie BAG-TäHG. V rámci BAG-TäHG pracuje 

niekoľko odborných - pracovných  skupín (PS)  zameraných na viacero vecných oblastí 

činnosti organizácie:  PS pre  zabezpečenie kvality a certifikácie PP,  PS pre stalking po 

rozchode,   PS pre interkultúrnu prácu s páchateľmi, PS otcovia, PS pre  koncepčné detaily 

a zavádzanie do praxe, pre prácu s jednotlivcami a skupinami, PS pre aktualizáciu štandardov 

a PS pre (ďalšie)vzdelávanie.46 

 

Financovanie PP nebolo presne zistené a zrejme ide o viaceré modely či zdroje finančného 

zabezpečenia programov. Informácie z roku 2003 (pred zavedením štandardov) hovoria 

o nasledovných súčastiach a možnostiach  financovania47: 

 miestne, komunálne zdroje ( napr. z pokút vybraných vo verejnej doprave, 

finančné príspevky – dary samospráve, účasť klienta cca  5 – 15 euro za sedenie) 

 prostriedky  jednotlivých krajinných ministerstiev  

 prostriedky z lotérie 

 účasť klienta  v prípade organizácie  BZfC (Berliner Zentrum für Gewaltprävention 

– Berlínskeho centra pre prevenciu násilia spolupracujúceho so súdnictvom a  

zariadeniami pre mladistvých) vo výške 665 euro za kurz. 

4.2.2 EVALUÁCIA  

Zatiaľ jediná dostupná evaluácia programov bola realizovaná odbornou skupinou  zloženou 

z univerzitných odborníkov prostredníctvom  projektu WIBIG48  realizovaného v rokoch 1996 

– 2004, teda ešte pred zavedením štandardov BAG-TäHG.  Celkovo bolo počas troch rokov 

evaluovaných 8 agentúr / organizácií a ich práca s páchateľmi domáceho násilia.  Z toho 6 

organizácií bolo už súčasťou medzi-inštitucionálnych aliancií proti domácemu násiliu, ostané 

dve boli úzko prepojené na intervenčné projekty.  Evaluácia bola zameraná   exkluzívne na PP 

pre mužov v trvaní od 12 do 26 týždňových skupinových sedení.  Celkovo bolo 

zanalyzovaných   1 201 dotazníkov ( od klientov a formulárov o skupinovom sedení),  ako aj 

interview s vedúcimi skupiny, s účastníkmi a s niekoľkými ženami, ktorých partneri sa 

zúčastnili PP. Páchatelia – účastníci PP boli väčšinou na základe príkazu prokuratúry či súdu  
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obvinení z ublíženia na zdraví, 1/3 bola obvinená s ťažkej ujmy na  zdraví. Výsledky evaluácie 

priniesli nasledovné  zistenia49: 

 Takmer 2/3 mužov, ktorí PP začali, ho aj dokončili. Zo 322 páchateľov, ktorí 

kontaktovali agentúru, 213 program aj začalo a 137 ho aj dokončilo.  76 mužov 

program nedokončilo, z toho 56  ukončili program predčasne sami, 20 bolo 

vylúčených vedúcimi programu. 77%, ktorí program nedokončili,  tak urobili v prvej 

polovici programu. Zo všetkých 322 mužov, ktorí kontaktovali agentúru,  29% sa 

rozhodlo sa programu nezúčastniť a ďalších 15 % nebolo agentúrou akceptovaných. 

 Viac ako polovica  účastníkov PP mala ukončené iba základné vzdelanie, a ďalších 12 

% bola bez ukončenia základného vzdelania.  V prípade, že na základe dosiahnutého 

vzdelania možno indikovať sociálnu triedu, možno konštatovať, že prístup k PP 

v procese policajnej intervencie či prokuratúr je  prevažne nastavený   na mužov 

nižšej sociálnej triedy a je možné, že takýto muži sú  registrovaní a vystavení 

sankciám za DN disproporciálne častejšie ako ostatní muži. Pritom práve muži z nižšej 

triedy nekončili PP významne častejšie ako muži zo strednej triedy.  Odporúča sa 

preto, aby koncepciu PP nastaviť  smerom k vyššej úspešnosti pre mužov nižšej triedy 

a zároveň aj zaručiť, že polícia a súdny systém bude postihovať  mužov strednej triedy  

proporčne v takom istom rozsahu ako mužov z nižšej triedy. 

 Na  dokončenie PP  mali štatisticky význame pozitívny vplyv nasledovné faktory: 

o stupeň vzdelania  muža - čím vyššia úroveň dosiahnutého vzdelania, tým  

vyššia miera dokončenia PP 

o príjem  muža – muži, ktorí dokončili PP mali častejšie vlastný príjem ako tí, čo  

PP predčasne ukončili 

o účasť v PP na základe príkazu – muži s mandátom účasti v PP na základe 

príkazu prokurátora či súdu  významne častejšie ukončili PP ako muži, ktorí sa 

zúčastnili PP bez zapojenia trestno-právneho systému.   Právne nariadenia 

účasti v PP  môže významne zvýšiť motiváciu páchateľa začať PP. Muži, ktorí  

sú násilní voči svojím partnerkám len zriedkavo na vlastnú žiadosť iniciujú 

účasť v programe pre ich behaviorálnu zmenu. Z týchto dôvodov je  

nevyhnutný vonkajší tlak na ich účasť v PP. 

 PP môžu spôsobiť behaviorálnu zmenu, ktorá následne môže viesť  k zníženiu použitia 

fyzického násilia voči  partnerkám. Takáto práca s mužmi je užitočným  doplnením  

opatrení/služieb intervencie proti DN  dostupnej v minulosti, čo indikuje, že takáto 

práca spĺňa špecifické štandardy kvality. Zo strany vedúcich skupín bolo 

konštatované, že väčšina klientov- účastníkov PP demonštrovala pozitívne zmeny  

v postojoch voči ich (ex)partnerkám a voči ženám vo všeobecnosti. Ku koncu kurzov, 

vedúci skupín potvrdili, že muži  vykazovali  vyššiu akceptáciu želaní a potrieb ich 

partneriek, ako aj vyššiu akceptáciu zodpovednosti za násilné konanie. U mužov, ktorí 

dokončili PP  sa ukázalo zlepšenie ich sociálnych zručností, v porozumení ich 
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vlastných potrieb a v schopnosti zvládať konflikty v porovnaní zo začiatku PP. 

Niekoľko partneriek, ktoré boli  zapojené do evaluácie PP, vyjadrilo podobné  

pocity.50 

 

Nedostatky evaluácie WIBIG sa vzťahujú na niekoľko oblastí.  Evaluácia sledovala úspešnosť  

PP v zmysle  ich  dokončenia účastníkmi a zamerala sa na faktory, ktoré takto ponímanú 

úspešnosť pozitívne ovplyvňujú. Chýba však sledovanie účastníkov PP v dlhodobejšom 

horizonte, či nedochádza alebo nedošlo k recidíve, opätovnému  násilnému konaniu mužov 

voči (ex)partnerkám  – teda evaluácia dopadov a  trvalej udržateľnosti výsledkov PP.  

 

Napriek nedostatkom evaluácie,  PP boli  skupinou WIBIG navrhnuté ako nevyhnutná súčasť  

dobre praxe  postupov komplexnej intervencie proti DN.   PP a ich financovanie sú vnímané 

ako súčasť zodpovednosti štátu  za násilie v súkromnej sfére a vzhľadom na rodovú povahu 

násilia sa odporúča dizajn programov  rodovo-špecifickým spôsobom.51  O tri roky neskôr  

vznikla  už spomínaná organizácia BAG-TäHG, ktorá  koordinuje a  dohliada na zavádzanie 

štandardov  PP.  

V roku 2008 existovalo v Nemecku približne 66 PP, väčšinou ako súčasť medzi-

inštitucionálnej intervenčnej stratégie proti DN. Väčšina účastníkov PP je na základe príkazu 

trestno-právneho systému, dobrovoľná účasť je v menšine.  Len 1/5 PP má stále 

financovanie, väčšinou na projektovej báze z viacerých zdrojov na regionálnej, samosprávnej 

a súkromnej báze. 2/3 PP dostávajú príspevok aj od klientov.  Viac ako 2/3  PP umožňuje 

kontakt s partnerkou klienta, ale  z toho ¼ neposkytuje podporné služby pre ženu klienta – 

účastníka PP.  59 PP v Nemecku využíva  prácu v skupine a 58  má zavedenú supervíziu, 36 PP 

vykonáva internú evakuáciu a 7 externú   ( spomínaná evaluácia WIBIG). 52 

 

4.3 VEĽKÁ BRITÁNIA  A WALES 

 

Vo Veľkej Británii a Walse sa odhaduje, že je realizovaných  450 PP, napr. 42 

probačných programov, 34 intergrovaných DN programov , 5 programov v rámci väzenských 

služieb a miestnej správy a pod.  Financované sú ministerstvom vnútra a miestnou správou. 

Väčšinovým prístupom programov je psychodynamická a kognitívno-behaviorálna terapia 

a rodová analýza, využívajúc  prácu so skupinou, supervíziu a psychometrické testovania od 

začiatku do konca programu.53  
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Zastrešujúcou organizáciou je v UK a Walese RESPECT54, združujúcou 70 organizácii 

a skupín.  Približne 38 mimovládnych organizácií  poskytuje  akreditovaných PP. Organizácia 

RESPECT  je charitatívnou organizáciou a poskytuje  nasledujúce služby: 

 Podpora,  zdroje a školenia pre členov 

 Manažment akreditácie PP 

  Vývoj práce s mladými ľuďmi 

  Prevádzkuje  telefonickú linku  - poskytujúcu  poradenstvo a informácie pre 

páchateľov 

 Ovplyvňuje verejnú politiku v oblasti násilia mužov  páchaného na ženách 

 Šíri výskumné poznatky o DN a presadzuje spoluprácu medzi výskumom, politikou 

a praxou 

 Prevádzkuje telefonickú linku pre mužov- obete  násilia 

 

PP vo Veľkej Británii a Walese možno rozdeliť do 2 základných typov:  

a) PP trestno -  právneho (justičného) systému – realizované  väzenským alebo 

probačným  zborom,  a zaoberajú sa iba prípadmi na základe  odporúčania  či príkazu 

súdu ako súčasť  trestu za násilný trestný čin.  

b) Komunitné PP – sú realizované väčšinou mimovládnym/dobrovoľníckymi 

organizáciami alebo v rámci mimovládneho a trestno-právneho sektorálneho  

partnerstva; prijímajú klientov PP na základe  ich vlastnej dobrovoľnej žiadosti alebo 

odporúčaní  služieb/zariadení pre deti, z rodinných súdov a celého radu ďalších  

zariadení ( v rátane organizácie Respect).  

Obidva typy programov sú zvyčajne sprevádzané službami  ochrany a/alebo podpory pre 

obete- partnerky klientov PP. Poskytovanie týchto sprievodných služieb je súčasťou 

akreditácie  pri oboch typoch PP a zároveň je stanovená aj minimálna doba na  dosiahnutie  

najlepšej a najtrvalejšej behaviorálnej zmeny u klientov PP.   

 

Odhaduje sa, že ročne  PP prejde  alebo sa zúčastní PP približne 5 000 páchateľov DN.  

Poznatky a dobrá prax PP sa vyvíjala približne počas ostatných  20 rokov s prispením 

a overením poznatkov a praxe z USA.  Organizácia Respect vyvinula akreditačný systém 

pozostávajúci  z nasledovných procedúr: recenzný prieskum, kontrola prípadovej 

dokumentácie,  pozorovanie  práce v skupinách, rozhovor s personálom a ostatnými. 

Splnených musí byť  105 požiadaviek štandardov služieb.55  Systém je nastavený  flexibilne čo 

do  poskytovaného formátu či profesionálneho  prístupu, avšak s presnými hranicami 

minimálnych opatrení pre bezpečnosť obetí a maximálnou možnou zmenou u páchateľov.  

Celkový akreditačný proces stojí približne 7 000 libier, Respect  však ponúka aj zdroje 

financovania akreditačného procesu.56  
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4.3.1 ŠTANDARDY DVPP – DOMESTIC VIOLENCE PREVENTIONS PROGRAMME 

Štandardy  PP  (DVPP – Domestic Violence Preventions Programme) boli vyvinuté na základe  

najlepších dostupných informácií z výskumov a praxe v čase vývoja ( publikované v roku 2008 

po trojročnom procese vývoja) a neustále sú dopĺňané a korigované na základe ďalších 

výskumov. Štandardy DVPP vychádzajú z nasledovných princípov a filozofie práce s násilnými 

mužmi voči ich (ex)partnerkám: 

 DN je neakceptovateľné a musí byť zastavené 

 Zmena postojov a správania u mužov musí byť robená v súčinnosti so zvyšovaním 

povedomia o sociálnom kontexte mužského násilia voči partnerkám ako  zneužitia 

moci a kontroly mužov nad ženami 

 Muži sú zodpovední za svoje násilné správanie 

 Muži sa môžu zmeniť  

 Základným cieľom  DVPP je  zvýšenie bezpečnosti žien a detí 

 Podmienkou účasti muža v programe je poskytnutie kontaktu na jeho (ex)partnerku, 

alebo iné osoby, ktoré sú jeho násilím zasiahnuté 

 DVPP musí byť súčasťou koordinovanej komunitnej stratégie, t.j. služby pomoci musia 

byť poskytnuté súčasne aj obetiam DN a zapojené majú byť všetky relevantné 

inštitúcie ( polícia, prokuratúra, súdy, ....) 

Kompletný  DVPP obsahuje celý rad  nevyhnutných aktivít a služieb57: 

a) Úvodné posúdenie/testovanie 

Obsahuje hlavne testovania páchateľa a vhodnosti jeho zaradenia do programu 

v minimálnom trvaní 3 hodín na klienta. Páchateľ je informovaní o štruktúre 

a podmienkach programu. Minimálna dotácia kompletného DVPP pre jedného klienta 

je 60 hodín osobného kontaktu vrátane úvodného testovania, skupinového programu 

a individuálnych sedení. Medzi mužom a organizáciou poskytujúcou DVPP je spísaná 

zmluva s presnými podmienkami účasti, priebehu,  ukončenia  programu a ochrane či 

poskytnutí osobných údajov.   

b) Odhad rizika a prípadový manažment 

Organizácia Respect vyvinula osobitný nástroj na odhad rizika pri práci s páchateľmi 

v PP – RIC  (Risk Indentification Checlist)58 , ktorý je modifikáciou odhadu rizika pre 

obete  DN ( CAADA –DASH).  Jednotne používaným nástrojom sa tak zjednodušuje 

a zefektívňuje komunikácia medzi všetkými poskytovateľmi PP aj ostatnými službami 

pre obete v prípadoch DN.  Odhad rizika sa počas programu pravidelne opakuje, nie 

je iba súčasťou začiatku DVPP. Vhodnosť nastaveného programu sa priebežne 

hodnotí a prípadový manažment sa  modifikuje podľa predbežnej  evaluácie 

progresu. 

c) Medzi-inštitucionálna spolupráca 
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DVPP je súčasťou  koordinovanej komunitnej stratégie proti DN, do ktorej sú 

zapojené všetky relevantné inštitúcie vrátane prokuratúr a súdov, ktoré sú 

významným „dodávateľom“ páchateľov na základe súdneho príkazu či odporúčania.  

Súčasťou DVPP je  aj ISS -  Integrated Support Service pre obete (partnerku, 

expertnerku alebo ostatné dospelé osoby, ktoré sú  alebo môžu byť zasiahnuté 

mužovým násilím).  Odborní personál z ISS  úzko spolupracuje s personálom DVPP, 

zúčastňuje sa plánovania, odhadu rizika (hlavne keď muž  prerušení program,  

okamžite  sa kontaktujú obete a zabezpečí sa ich bezpečnosť).  V ISS pracujú iba ženy. 

d) Skupinová práca s páchateľmi 

Maximálny počet mužov v jednom DVPP je 12 ( v prípade komplikovanej skupinovej 

dynamiky či iných komplikácií je možné počet mužov v skupine znížiť na potrebný 

počet).  K dispozícií sú 2 facilitátori  (najlepšie jedna žena a jeden muž), ktorí môžu 

viesť skupinu DVPP. Časová dotácia ich práce pozostáva z jednej hodiny plánovania 

skupinovej práce,  2 alebo viac hodín vedenia skupinového sedenia,  jedna hodina po 

každom ukončení skupinového sedenia  na zhodnotenie,  3 hodiny pre informovanie 

ISS personálu a prípadový manažment. Facilitátori zamestnaní výlučne pre vedenie 

skupín preto musia byť zamestnaní najmenej na 4 hodinový týždenný úväzok, 

s dodatočným úväzkom pre školenie a supervíziu. Každá práca s mužmi je 

zaznamenávaná (nahrávaná na video), aby mohla byť  sledovaná ostatnými 

zúčastnenými. Záznam sedení je súčasťou kontraktu medzi mužom a poskytovateľom 

DVPP.  

e) Individuálna a skupinová podpora obetí 

Súčasťou a podmienkou zaradenia muža do DVPP je získanie kontaktu na jeho (ex) 

partnerku a proaktívne služby pomoci (proaktívne = pomoc sa neposkytuje až keď 

obeť vyhľadá pomoc, ale naopak – keď  pomáhajúce profesie vyhľadajú obeť).   Obeť 

je  informovaná o zaradení páchateľa DN do programu a naplánuje sa pre ňu 

minimálne 6  ďalších stretnutí   v trvaní 1 hodiny každé, počas  trvania DVPP 

a najmenej 6 mesiacov po  ukončení programu.  ISS zabezpečí, že počas stretnutí so 

ženou nedôjde ku kontaktu s mužom zúčastňujúcim sa DVPP.  Žena sa zúčastňuje 

supervíznych stretnutí o hodnotení progresu u muža, priebežne je informovaná 

o miere rizika ďalšieho útoku, v prípade potreby sú jej poskytnuté ostatné  

integrované služby pomoci vrátane strániacej či advokátskej konzultácie. 

 

Organizácia Respect okrem realizácie akreditačných procesov pre prevádzkovanie  

štandardizovaných DVPP  vydáva aj stanoviská k iným PP, resp. upozorňuje na riziká, ktoré 

vyplývajú z nedodržiavania niektorých nevyhnutných súčastí overených štandardizovaných 

PP. 

Programami pre páchateľov domáceho násilia napríklad  nie sú: kurzy zvládania hnevu,  

vzdelávacie programy pre mužov,  krátkodobé kurzy pre zvyšovanie povedomia a služby 

párového poradenstva.  Tieto neobsahujú kompletné a nevyhnutné služby PP  pre 

zabezpečenie ochrany  obetí a zmysluplné príležitosť pre páchateľov DN na zmenu ich 
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násilného konania.  Obzvlášť to platí pre kurzy zvládanie hnevu (anger management), ktoré 

sú zamerané na zvládanie hnevu, nie na zastavenie násilného konania a navyše  nepodporujú 

bezpečnosť. Takisto  neobsahujú kontakt s (ex)partnerkou a preto  nie sú uznané ako  

bezpečný program pre páchateľov. Samotné párové poradenstvo, hoci  môže a často aj je 

vhodným doplňujúcim programom po  úspešnej behaviorálnej zmene v PP,  netvorí 

komplexný vhodný program PP, pretože primárne  nie je bezpečné a účasť pre obeť nie je 

dobrovoľná – základný predpoklad  zmysluplnosti párového poradenstva.59  

 

Respect vydáva aj stanoviská k aktuálnemu dianiu v oblasti legislatívy DN a takisto 

opakovanie sa hlási k rodovým východiskám práce s mužmi – páchateľmi násilia na ženách, 

ktoré  považuje za podmienku efektivity práce s mužmi. Argumentácia sa opiera 

o nasledovné zistenia a tvrdenia60: 

a) Väčšina násilia vo všeobecnosti  je páchaná mužmi 

b) Rod je najsilnejším faktorom toho, že sa niekto stane obeťou alebo páchateľom 

domáceho násilia 

c) Ženské násilie je často defenzívne,  odvetné alebo  v sebaobrane 

d) Rod je rizikovým faktorom vrážd v domácnosti 

e) Existujú aj ženy agresorky, ako aj muži – obete 

f) Muži a ženy majú odlišné enviromentálne a sociálne hranice a možnosti 

g) Predpoklady o rolách a očakávaniach v intímnych vzťahoch sú rodové a sú prepojené 

s ospravedlňovaním DN 

h) Chápanie rodu je preto  rozhodujúce pre prácu prevencie DN 

 

4.3.2 EVALUÁCIA  

Zistenia evaluačnych výskumov PP ( evaluované boli iba tie PP, ktoré obsahujú kompletné 

aktivity PP stanovené organizáciou RESPECT): 

Väčšina mužov zúčastňujúcich sa v dobre nastavenom, komunitne koordinovanom 

postupe  proti DN prestala  konať násilne. 

Ženy, ktorých partneri sa zúčastnili takéhoto programu, sa cítili viac bezpečne a pripisovali 

to tomuto programu. 

Výskum bol založený na porovnaní mužov- páchateľov, ktorí dokončili celý program a tých, 

ktorí z neho predčasne vypadli v jeho prvých fázach.  Celkovo išlo o 600 mužov 

participujúcich v programe na základe súdneho príkazu.  

 Účastníci na základe súdneho príkazu  mali vyššiu pravdepodobnosť dokončenia 

programu a zastavenie používania násilia 
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 Väčšina mužov opätovne  fyzicky nenapadla svoje partnerky počas obdobia 12 

mesiacov  počas  4 rokov po skončení programu a neboli násilnými  prinajmenšom 

počas jedného roka 

 Muži ktorí dokončili celý program mali väčšiu pravdepodobnosť nebyť násilnými 

v porovnaní s tými, ktorí ukončili program v jeho ranných fázach 

 Aj keď väčšina mužov  použila nejakú formu násilia aj po začatí programu,  takmer 

všetci tak urobili iba zriedkavo a doba medzi jednotlivými útokmi bola stále dlhšia 

a dlhšia až kým presiahla jeden rok počas 4 rokov po  ukončení programu 

 Partnerky  klientov PP sa cítili bezpečnejšie a ich kvalita života sa zlepšila pre 

väčšinu z nich 

 Klienti na  základe súdneho príkazu sa  s väčšou pravdepodobnosťou zúčastňovali 

PP,  ak boli súdne sankcie  aplikované  konzistentne, čím  muži dosahovali 

trvalejšiu zmenu v porovnaní s mužmi, ktorí sa prihlásili dobrovoľne 

 Zmeny nastali a zostali aj trvalé v prípadoch, ak bol  PP súčasťou  komunitného  

koordinovaného postupu proti DN.61 

 

Účasť v PP zvýšila efektivitu  súdnych trestov a  sankcií. 

Výskum porovnával  122 mužov   zúčastňujúcich sa súdom nariadených PP a ich 134 (ex) 

partneriek s mužmi, ktorí boli tiež odsúdení súdom, ale boli im poskytnuté iba  probačné 

služby alebo  iné súdne sankcie.62 

 2/3 mužov absolvujúcich PP zastavili násilie a neboli násilní počas jedného roka po 

ukončení PP  v porovnaní s 1/3 mužov, ktorí  boli vystavení iným sankciám či službám.  

 

Muži považovali  experimentálne učenie užitočné pre trvalú zmenu. 

Práca s páchateľmi často bola prostriedkom na začatie poskytovania služieb obetiam, 

ktoré by inak žiadne služby nezískali 

Existuje  viacero  spôsobov, ktoré pomôžu mužov- páchateľov udržať v PP. 

Evaluačný výskum sa vzťahoval na 351 mužov zaradených do PP a  796 žien vrátane ich 

partnerov a expartnerov počas obdobia 2 rokov. 63 

 Podľa výpovedí žien, väčšina mužov po absolvovaní programu prestala byť násilná. 

 Muži považovali experimentálne učenie veľmi užitočné pre zažitie  dopadov násilia 

a jeho alternatívy. 

 Niektorým ženám nebola nikdy poskytnutá pomoc, preto ženy ocenili proaktívny 

prístup výskumného tímu a kontaktovali ich. 
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 Gondolf, 2002, v   Respect 2010, s.  2 
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 Dobash et al, 2000, v Respect 2010, s. 3 
63

 Burton et al, 2000, Respect, 2010, s. 3 
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 Bolo zistené, že koncept „dobrovoľnej“ účasti v PP je chybný: každý z mužov tam bol 

z nejakého nátlaku/príkazu s pochopením nežiaducich dôsledkov ak sa PP 

nezúčastnia, vrátane separácie od partnerky,  odobratie detí sociálnymi úradmi, 

alebo obmedzenie kontaktu s deťmi po rozchode s partnerkou. 

Sociálne služby teraz operatívnejšie a efektívnejšie  nariaďujú účasť v PP, čo umožňuje 

ženám zažívajúcim násilia prísť do kontaktu s ľuďmi, ktorí im pomôžu a poskytnú mužom 

možnosť zmeniť sa.  

Skúmala sa efektivita   sociálnych služieb,  vrátane povinnej účasti 76 mužov v PP (a 98 

partneriek a expartneriek) ako súčasť  komunitne nastaveného intervenčného programu 

proti DN:64 

 Takmer všetkým ženám bola poskytnutá pomoc, poradenstvo,  právna a sociálna 

asistencia, svojpomocná skupina vrátane  poskytnutia informácii o prípade 

v spolupráci s odborníkmi pracujúcimi s mužmi 

 Všetci muži boli posúdení z hľadiska rizika a vhodnosti  pre účasť v skupinovom 

intervenčnom programe pre  násilných mužov 

  Tí ktorí sa zúčastnili programu, neboli na základe výpovedí ich partneriek a 

expartneriek už viac násilní 

 Väčšina žien potvrdila, že sa cítili bezpečnejšie v dôsledku intervencie. 

 

Nutný je ďalší výskum o spôsoboch, ako mužom efektívne sprostredkovať benefity 

nenásilného správania a zároveň poskytnúť obetiam viac bezpečia ako súčasti  

koordinovanej  komunitnej intervencie. 

V súčasnosti sa v UK realizuje  široko spektrálny 4 ročný  výskum  (2009 – 2012)65 pod 

supervíziou organizácie RESPECT zameraný na výsledky účasti mužov v PP ako súčasti 

koordinovanej komunitnej intervenčnej pomoci proti DN, vrátane zisťovania bezpečnosti 

žien, ktorých partneri sa PP nezúčastnili. Predbežné výsledky priniesli celý rad kritérií 

úspešnej účasti v programe podľa výpovedí pracovníkov/čok, zakladateľov/liek programov, 

mužov a žien zúčastnených v PP.  Do evaluácie bolo zaradených  5 programov, ktoré sú 

realizované  v UK alebo Škótsku podľa štandardov organizácie Respect.  Vyvinutý bol  

výskumný nástroj a výsledky budú známe až v roku 2012.    

Prax totižto otvorila ďalšie otázky, ktoré treba preskúmať, napr. efektivita odporúčanej 

minimálnej dĺžku štandardného PP,  obozretnosť pre využívanie párového poradenstva ako 

bezprostrednej  reakcie na DN,  nevyhnutnosť pracovať so službami pre deti, využívanie 

nástrojov na posúdenie rizika.  

                                                      
64

 Rajagopalan, V., Price, P. and Donaghy, P. 2008, v Respect, 2010, s. 3 
65

 Výskum je pod vedením nasledovných organizácií: Child and Woman Abuse Studies Unit (Kelly), London School of Hygiene 
and tropical Medicine (Watts and Zimmerman) and the University of Durham (Westmarland and Hackett), Respect, 2010, s. 
4. 
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Na základe predbežných výsledkov pripravovaného široko-spektrálneho výskumu sa otvorila  

opätovne základné otázka: čo to znamená že PP funguje, že  má dobré výsledky, že je 

efektívny? 66. Z koho perspektívy na tieto otázky a ako odpovedáme?  Doterajšie evaluácie 

PP sa upokojili iba s redukovaným úspechom: nedošlo k opakovaniu viktimizácie. Pričom 

„neviktimizácia“ bola meraná rôznorodo, ako redukcia ďalších útokov, alebo úplné 

zastavenie násilia v porovnaní s kontrolnou skupinou.   Prieskum  v tejto oblasti ukázal, že 

pre zúčastnených aktérov znamená úspech PP odlišné  veci a možno ho  rozdeliť podľa 6 

nasledovných kritérií: 

 Zlepšenie vzťahu medzi mužmi (absolventmi PP) a ich (ex)partnerkami založeného  na 

vzájomnom rešpekte a efektívnej komunikácii 

 Pre (ex)partnerky mužov zvýšenie priestoru a slobody ich konania, poslinenie ich 

hlasu,  znovunadobudnutie  schopnosti rozhodnúť sa a zlepšiť tak kvalitu svojho 

života  

 Bezpečnosť a slobodu pre ženy a deti 

 Bezpečné,  pozitívne a zdieľané rodičovstvo 

 U mužov absolvujúcich PP zvýšenie schopnosti sebavnímania a citlivosti voči druhým 

ľuďom, vrátane pochopenia dopadov násilia na ich partnerku a deti 

 Pre deti mať  bezpečnejšie, zdravšie detstvo, v ktorom sa budú cítiť, že  je o nich  

postarané a že sú vypočuté. 

Úspech PP teda znamená oveľa viac ako len zastavenie násilia, resp. neopakovanie fyzického 

útoku. Fyzické útoky môžu prestať, avšak  ženy a deti môžu aj naďalej žiť v nezdravom 

a ohrozujúcom prostredí.  Preto sa odporúča rozšírenie vnímania úspechu PP  na viac 

subtílnejšie ukazovatele.67 

 

4.4 CELOEURÓPSKA SIEŤ PRE PRÁCU S  PÁCHATEĽMI DOMÁCEHO NÁSILIA  

Na úrovni Európy bola založená  odborná sieť (kontaktné miesta) pre  programy pre 

páchateľov WWP – Work With Perpatretors68 v rámci projektu Európskej komisie Dafne III, 

realizovaného v rokoch 2006 – 2008. WWP združuje a sieťuje organizácie  a odborníkov 

a odborníčky v tejto oblasti a je platformou pre rozvíjanie diskusie, výmenu poznatkova  

skúseností.  Ostatné stretnutie sa konalo v decembri 2009 v Berlíne, aktuálnejšie informácie 

neboli zistené.  

Sieť WWP  vypracovala smernice na vývoj štandardov pre PP a zhrnula všetky  

dôležité aspekty  dokumentácie a hodnotenia PP. Smernice aj aspekty dokumentácie 

obsahujú všetky základné charakteristiky  štandardov spomenutých v predchádzajúcich 

kapitolách. Tieto dokumenty jednak naznačujú bohatosť poznatkov a skúseností získaných 

počas ostatných minimálne 20 rokov v tejto oblasti, ako aj  indikujú obozretnosť 
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 Respect,  2010b: What counts as success? AUGUST 2010 ISSUE 1 
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 Westmarland, N., Kelly, L. And Chalder-Mills, J., 2010, What Counts as Success? London: Respect. 
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 http://www.work-with-perpetrators.eu/sk/index.php?languageselect=%2Fsk%2Findex.php&languagesubmit=Go  
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a dôkladnosť zváženia všetkých aspektov pri zavádzaní programov pre páchateľov  

domáceho násilia na ženách.  Aj keď ide iba o „odporúčacie“ dokumenty, považujeme ich za  

dôležitý konsenzus a určitý  pokrok v tejto oblasti.  Preto ich uvádzame aj doslovnom znení 

prekladu,  dostupného na  websídle WWP.  

4.4.1 SMERNICE VYVÍJANIA ŠTANDARDOV PRE PROGRAMY, PRACUJÚCE S MUŽSKÝMI 

PÁCHATEĽMI DOMÁCEHO NÁSILIA69 

Verzia 1.1 

Úvod 

Násilie mužov namierené voči ženám sa vyskytuje v každej európskej krajine a predstavuje 

vážny a rozšírený problém. Násilie voči ženám je manifestáciou historicky nerovných 

mocenských vzťahov medzi mužmi a ženami, čo dospelo k dominancii mužov nad ženami a 

ich diskriminácii, ako aj k zamedzeniu plnohodnotného pokroku žien, je všadeprítomným 

porušovaním ľudských práv a hlavnou prekážkou pri snahe dospieť k rodovej rovnosti70. 

Členské štáty medzinárodných organizácií, akými sú OSN a Rada Európy, rovnako ako krajiny 

EÚ, sú viazané národným a medzinárodným právom vynaložiť náležitú starostlivosť pri 

zabraňovaní, vyšetrovaní a trestaní prejavov násilia, či už sú páchané štátom alebo 

súkromnými osobami a poskytovať ochranu obetiam71. Domáce násilie voči ženám je spôsob 

sprania blízkeho partnera alebo bývalého partnera na získanie kontroly, ktoré zahsňa, a 

zároveň sa neobmedzuje na fyzické a sexuálne násilie, emocionálne týranie, izoláciu, 

ekonomické týranie, vyhrážanie, zastrašovanie a sledovanie.72 Násilie voči ženám v rodine 

postihuje aj deti, ktoré majú takisto právo na ochranu a získanie pomoci.  

Agentúry, realizujúce programy pre páchateľov násilia nesú obrovskú zodpovednosť za 

všetky zainteresované osoby. Cieľom práce s mužskými páchateľmi domáceho násilia je 

zastavenie tohto násilia a zvýšenie bezpečnosti jeho obetí (ženy a deti), ale zároveň by mala 

byť vnímaná ako súčasť širšieho procesu kultúrnych a politických zmien, smerujúcich k 

odstraňovaniu rodových hierarchií a rodovej diskriminácie, ako aj iných foriem osobného a 

štrukturálneho násilia a diskriminácie. Existencia štandardov je nevyhnutná pre zaručenie 

kvality práce, a najmä pre záruku, že bezpečnosť obetí je prioritou, ako aj toho, že táto práca 

neohrozí partnerky, alebo deti účastníkov. Tieto smernice rozvíjania štandardov pri práci s 

mužskými páchateľmi domáceho násilia boli zostavené združením Projektu Daphne II „Práca 

s páchateľmi domáceho násilia v Európe – PSP“ a boli následne rozpracované počas 

medzinárodného expertného workshopu v Berlíne v roku 2008. Smernice sú adresované 
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 © PSP – Práca s páchateľmi domáceho násilia v Európe – Projekt Daphne II 2006 – 2008, Program Daphne II pre boj 
s násilím voči deťom, mladým ľuďom a ženám (EÚ) , Spolkové ministerstvo rodinných záležitostí, seniorov, žien a mládeže 
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 Pozri Deklaráciu OSN o Násilí páchanom na ženách 1993 
71

 Pozri Odporúčanie Rec(2002)5 Výboru ministrov členským štátom na ochranu žien voči násiliu, prijaté 30. apríla 
2002 
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 Pozri Respect Statement of Principles a Minimum Standards of Practice 2004 
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programom pre páchateľov, ktorí používajú násilie voči svojim partnerkám a voči deťom 

žijúcim v takýchto partnerských vzťahoch. 

Programy v európskych krajinách sa líšia úlohami, cieľovými skupinami, finančnými 

prostriedkami, právnymi predpokladmi a mnohými inými aspektmi a pracovnými 

podmienkami. Tieto smernice sa preto nesnažia poskytnúť detailné inštrukcie. Majú skôr za 

cieľ poskytnúť programom pre páchateľov násilia akýsi základný rámec pre vyvíjanie 

špecifických štandardov zodpovednej práce. Nasledujúca časť vysvetľuje cieľ a predpoklady 

pre fungovanie programov pre páchateľov a druhá časť prezentuje hlavné princípy, ktoré 

treba brať do úvahy pri realizácii zodpovednej práce s mužskými páchateľmi domáceho 

násilia. 

Štandardy pre prácu s mužskými páchateľmi domáceho násilia by mali zahrňovať nové 

výskumné výsledky a dobre overené skúsenosti. Je to neustály proces snažiaci sa o 

zodpovedanie všeobecnej otázky „čo funguje, na akých mužov a za akých podmienok?“ 

 

A. Predpoklady pre prácu s mužskými páchateľmi násilia 

A.1. Cieľ 

 

Hlavným cieľom práce s mužskými páchateľmi je zvýšenie bezpečnosti obetí násilia. 

Programy pre páchateľov musia považovať za prioritnú bezpečnosť partneriek a ich detí 

počas každej fázy programu. Tento cieľ programov pre páchateľov musí byť jasný 

facilitátorom a zároveň mužom, s ktorými pracujú. 

 

A.2. Spolupráca so službami podpory obetí a systémami intervencie 

Programy pre páchateľov sú len jednou súčasťou nevyhnutne väčšieho systému 

intervenovania proti domácemu násiliu a nemali by pracovať v izolácii, ani sa uskutočňovať v 

prípade, keď neexistujú osobitné programy podpory obetí. Programy pre páchateľov by mali 

byť financované z vedľajších zdrojov a nie na náklady služieb podpory obetí. 

Pre efektívny boj s domácim násilím by programy pre páchateľov mali byť integrálnou 

súčasťou intervenčného systému a aktívne participovať v medziagentúrnych združeniach a 

sieťach, zameraných proti domácemu násiliu. Osobitne dôležitá je úzka spolupráca s 

programami pre ženské obete a ich deti kvôli zaisteniu ich bezpečnosti, ako aj pre 

dosiahnutie integrovaného prístupu k domácemu násiliu. Tieto princípy kooperácie by sa 

mali zavádzať umiestňovaním predstaviteliek ženských podporných služieb vo funkciách 

odborníčok do riadiacich komisií a dozorných rád programov pre páchateľov. Spolupráca a 

prepojenie so všetkými ostatnými službami, agentúrami a odborníkmi, ktorí majú do činenia 

s domácim násilím (napr. justičný systém, sociálne služby, zdravotné služby a programy na 

ochranu detí) sú takisto dôležité. Kooperáciu a participáciu v alianciách či sieťach treba 

oceňovať i financovať. 
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A.3. Teoretické porozumenie a explicitný koncept 

 

Programy pre páchateľov musia byť založené na porozumení a prístupe, že násilie voči 

ženám a deťom je neakceptovateľné a že muži s násilníckym správaním sú zodpovední za 

svoje prejavy násilia. Všetci zamestnanci programov pre páchateľov sa musia zdržať ich 

ospravedlňovania, prehliadania alebo zľahčovania a odsudzovať všetky podoby obviňovania 

obete. Každý program pre páchateľov musí ďalej explicitne obsahovať teoretické východiská, 

ktorých súčasťou sú nasledujúce aspekty, hoci sa neobmedzujú len na ne: 

 rodová teória – chápanie rodovej hierarchie a maskulinity vrátane sociálnych, 

kultúrnych, náboženských, etnických a politických vplyvov, 

 definícia domáceho násilia a foriem týrania, 

 zdroje násilia – chápanie príčin a mechanizmov, vedúcich ku násiliu, 

 teória intervencie / teória zmeny – chápanie dôvodov, prečo majú navrhované typy 

intervencie meniť násilné stanoviská a správanie účastníkov. 

Tieto teoretické úvahy majú viesť ku explicitnej a písomnej koncepcii práce s páchateľmi. Pre 

orientáciu pri vytváraní takejto koncepcie sú k dispozícii niektoré dobre vysvetlené modely. 

 

A.4. Sústredenie na relevantné dimenzie používania násilia 

 

Pre zodpovedajúce spracovanie komplexnosti mužských prejavov násilia voči ich partnerkám 

by sa intervencia mala sústrediť na rozličné relevantné dimenzie faktorov, ktoré sú spojené s 

týmto fenoménom a ktoré možno usporiadať do ekologického modelu73: 

 Sociokultúrne faktory vrátane sociálneho kontextu v rodovom zmysle, nerovných 

mocenských vzťahov medzi mužmi a ženami v našej spoločnosti, všadeprítomnosti 

násilia ako metódy vyrovnávania sa s konfliktami v našich kultúrach, justičného 

systému a sociálnych sankcií za páchanie domáceho násilia atď. 

 Partnerské faktory zahsňajú rodovo založené mocenské vzťahy v rámci partnerského 

vzťahu, vzory riešenia konfliktov a komunikácie atď. 

  Individuálne faktory, ktoré možno rozdeliť do týchto kategórií: 

1. Kognitívne faktory vrátane presvedčení a postojov o rodových vzťahoch a 

rolách, očakávaní týkajúcich sa partnerského vzťahu (napr. romantická 

láska), partnerky a detí (napr. oprávnenie na isté služby) a ich samých 

(napr. maskulinita, identita), 

2. Emocionálne faktory vrátane rodovo založenej regulácie (identifikácia, 

pochopenie a vyjadrenie) pocitov hnevu, frustrácie, zlyhania, hanby, 

závisti, strachu, atď., ako aj skúsenostných vzorov, na ktorých sú založené 

(typy pripútania, pocit identity, očakávania atď.), 
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 Pozri Bronfenbrenner 1979, Dahlberg & Krug 2002 
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3. Behaviorálne faktory vrátane nahradenia násilných typov správania – 

rodovo založených snáh o získanie kontroly, schopnosťami a 

spôsobilosťami pre partnerské vzťahy založené na rešpekte a rovnosti ako 

empatia, komunikácia a riešenie konfliktov, manažment stresu a hnevu 

atď. 

 

B. Dôležité princípy pre prácu s páchateľmi násilia 

B.1. Partnerský kontakt a podpora 

 

Pre zvýšenie bezpečnosti partnerky musia programy pre páchateľov násilia zaistiť, že 

partnerky týchto mužov sú informované o cieľoch a obsahu programu, o jeho limitáciách 

(napríklad nemožnosť zaručiť nepáchanie násilia), o tom, ako jej partner môže zneužívať fakt, 

že navštevuje program na snahy o manipuláciu a ďalšiu kontrolu, ako aj o samotných 

možnostiach získania pomoci a plánovania bezpečnosti. Informácie, získané od partnerky, by 

sa mali stať súčasťou posudzovania rizika a hodnotenia páchateľa. Ženy je nutné varovať v 

prípade, že ich partner preruší program, alebo keď facilitátor začne pociťovať možnosť rizika 

pre ženu alebo deti.  

 

Treba zabezpečiť, aby bol kontakt medzi partnermi pre nich absolútne dobrovoľný a nebol 

podmieňovaný mužovou participáciou alebo pokrokoch v programe. Je nutné rešpektovať 

partnerkine potreby a minimalizovať akékoľvek možné riziko, spojené s ich kontaktom. 

Kontakt s partnerkou sa môže realizovať pomocou pridruženej služby na pomoc obetiam, 

alebo samotným programom pre páchateľov. 

 

B.2. Politika ochrany detí 

 

Deti, žijúce v partnerských vzťahoch postihnutých týraním bývajú vždy (priamo či nepriamo) 

domácim násilím postihnuté. Perspektíva týchto detí by preto mala byť pre programy pre 

páchateľov prioritou počas priamej práce s mužmi, ako aj na úrovni integrácie vo väčšom 

intervenčnom systéme a kooperácie s inými agentúrami. V programe je nutné ustanoviť v 

súlade s miestnymi reáliami a právnym stavom osobitnú politiku ochrany detí vrátane 

konkrétnych krokov, podľa ktorých možno postupovať v prípade, že dieťa sa dostáva do 

riskantnej situácie. Dôsledky domáceho násilia na deti a otcovskú funkciu účastníka by mali 

byť súčasťou osnov programov pre páchateľov. 

 

B.3. Prístupy a postoje pre priamu prácu s páchateľmi 

 

Programy pre páchateľov sú založené na viere v schopnosti ľudí zmeniť sa. 

 

Programy pre páchateľov by mali mužov s ktorými pracujú, udržiavať v pocite zodpovednosti 

za ich používanie násilia a zdôrazňovať potrebu prevzatia tejto zodpovednosti za násilné 
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správanie a jeho dôsledky. I napriek tomu je však kľúčové, aby sa realizátori správali k 

páchateľom s rešpektom a ako k vnútorne hodnotným osobám. 

 

Jedným zo základných predpokladov programu by malo byť, že použitie násilia je voľba. 

Jeden z prvých cieľov práce s mužmi by preto mal viesť páchateľov k pochopeniu, že použite 

násilia bolo ich voľbou. Diskurzy popierania, zdôvodnenia, výhovoriek či obviňovania iných 

treba konfrontovať a dekonštruovať.  

 

Podrobné sústredenie na násilné správanie rekonštrukciou ich konkrétnych činov, myšlienok 

a pocitov pomôže mužom pochopiť ich aktívnu úlohu pri použití násilia. Detailné skúmanie 

viacerých rôznych dôsledkov a dopadu ich používania násilia na svoje partnerky a deti 

pomáha mužom rozvíjať empatiu, zodpovednosť a motiváciu na zmenu. 

 

Realizátori musia zaistiť že ich klienti, partnerky ako aj páchatelia, nebudú nijakým spôsobom 

poškodení metódami programu. Je nutné pochopiť, že v niektorých prípadoch (napríklad 

nadmerné požívanie alkoholu, poruchy osobnosti) môže byť vhodnejšie odporučiť danú 

osobu v záujme jej zdravia na iné služby. 

 

B.4. Posúdenie rizika 

 

Je nutné zaviesť systematické posudzovanie rizika. Zaradenie muža do vysokého rizika 

násilného správania facilitátorom umožňuje iniciáciu zodpovedajúcich opatrení pre 

bezpečnosť obetí a poskytuje dôležité informácie o potrebách osobitného liečenia. 

Posúdenie rizika je nutné vykonávať a dokumentovať počas prijímacej fázy programu, ako aj 

vždy, keď páchateľovo správanie naznačuje možné zmeny v stupni rizika. Pri posudzovaní 

rizika je nutné brať do úvahy čo najviac informačných zdrojov, osobitne perspektívu 

partnerky, ako aj policajné záznamy a informácie z akejkoľvek inej agentúry, pracujúcej s 

účastníkom či s jeho rodinou. Rátať treba i s limitáciami presnosti posudzovania rizika. 

 

B.5. Kvalifikovanosť zamestnancov 

 

Pre dosiahnutie vysokej kvality práce s páchateľmi by facilitátori mali okrem svojho 

základného školenia dosiahnuť takéto kvalifikácie: 

 Zaangažovanie za vzťahy bez násilia a rodovú rovnosť 

 Špeciálne školenie povedomia o násilí 

 Reflexia svojho vlastného vzťahu k rodovým rolám a identitám a citlivosť na rodové 

hierarchie a sexizmus 

 Reflexia tendencií svojho vlastného násilného a dominantného správania, vedomie 

vlastnej histórie násilia 

 Dôkladné porozumenie dynamiky vzťahov násilia 

 Pokračujúce vzdelávanie a supervízia 
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 Schopnosti skupinovej práce (pre skupinových facilitátorov) 

Pokiaľ facilitátori nie sú profesionáli s ustáleným etickým kódexom (napr. schválení 

psychológovia / psychoterapeuti), je nutné pre nich osobitne ustanoviť etické normy ako 

napríklad dôvernosť, ochrana údajov, vzťah facilitátor-klient a pod. 

 

B.6. Zaistenie kvality, dokumentácia a hodnotenie 

 

Zaistenie kvality, dokumentácie a hodnotenia práce by malo byť integrálnou súčasťou 

každého programu. Programy pre páchateľov by mali dokumentovať a hodnotiť svoje 

procesy a výsledky. Facilitátori musia vytvoriť a zapracovať opatrenia na neustály monitoring 

procesov a výsledkov ich práce a porovnávať ich s národnými, a pokiaľ je to možné, 

medzinárodnými overenými skúsenosťami a výskumom. Takéto opatrenia by mali zahsňať: 

 pravidelné tímové stretnutia a supervízie, 

 priebežnú dokumentáciu práce, 

 analýzu tejto dokumentácie, 

 vnútorné a vonkajšie hodnotenie výsledkov programu. 

Podrobnejší opis dôležitých aspektov dokumentácie a hodnotenia nájdete na našej web 

stránke (viď nižšie). 

 

C. Ďalšie informácie 

 

Tieto smernice pre programy pracujúce s mužskými páchateľmi domáceho násilia je možné 

používať na rozvíjanie alebo prehodnotenie štandardov programu. Ďalšie odkazy na 

existujúce štandardné dokumenty, ktoré môžu slúžiť ako príklad pre vypracovanie detailných 

štandardov, ako aj mnohé iné informácie nájdete na www.work-with-perpetrators.eu. 

 

 

4.4.2 DÔLEŽITÉ ASPEKTY DOKUMENTÁCIE A HODNOTEN IA PROGRAMOV, 

ZAOBERAJÚCICH  SA MUŽSKÝMI PÁCHATEĽMI DOMÁCEHO NÁSILIA 74 

Verzia 1.1 

Úvodná poznámka 

Tento dokument je skôr zbierkou dôležitých aspektov dokumentácie a hodnotenia práce s 

páchateľmi, než štruktúrovanými smernicami. Bol vytvorený ako pracovná štúdia projektu 

„Práca s páchateľmi domáceho násilia v Európe“, prebiehajúceho v rámci programu 

Európskej Komisie Daphne II v období 2006-2008. Jeho cieľom je stimulovať programy ku 

zavádzaniu a/alebo vylepšovaniu ich dokumentačných a hodnotiacich štandardov. 

 

                                                      
74

 © 2008 WWP – Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe 
 

http://www.work-with-perpetrators.eu/
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Tento dokument je rozdelený na päť častí. Po dvoch všeobecnejších častiach, týkajúcich sa 

účelu a istých základných princípov dokumentácie, sú dôležité aspekty dokumentácie 

a hodnotenia opísané detailnejšie pri troch typických fázach programov pre páchateľov 

násilia: príjem, liečenie a výsledok. 

 

Dôležitosť dokumentácie 

Poskytovatelia služieb pre mužských páchateľov domáceho násilia majú etickú zodpovednosť 

voči obetiam (ženy a deti), voči spoločnosti, svojim sponzorom, ako i voči samotným 

klientom, že ich činnosť napomáha zabraňovať ďalšiemu násiliu, páchanému na ženách. 

Dokumentácia práce s páchateľmi je základom pre zaistenie kvality a procesu reflexie, pre 

posúdenie rizika a plánovanie bezpečnosti, pre odhadovanie výsledkov a rozvoj programu, a 

pomáha zaistiť zodpovednosť a transparentnosť. Jednoducho povedané, dokumentovať 

prácu s páchateľmi znamená systematicky popisovať s kým pracujete, ako s nimi pracujete a 

aký je výsledok tejto práce. Pri každom programe je nutné rozhodnúť, do akej miery bude 

svoju činnosť dokumentovať. Toto rozhodnutie závisí v prvom rade od účelu dokumentácie, 

a navyše od požiadaviek profesionálnych štandardov a sponzorov, ako i od dostupných 

prostriedkov. Odporúčame vám brať do úvahy nasledovné aspekty dokumentácie, ktoré 

slúžia mierne odlišným cieľom: 

Dokumentácia je základom väčšiny opatrení pre zaistenie kvality. Pomáha facilitátorom pri 

reflexii pracovného procesu, ako i chápať zmeny klientovho správania a prístupu. Takisto 

umožňuje vytvorenie spätnej väzby pre klienta vzhľadom na jeho liečebný proces, napr. 

počas hodnotiaceho stretnutia. Dokumentácia je nevyhnutná pre spoluprácu medzi 

organizáciami, t.j. pre koordináciu všetkých inštitúcií, ktoré intervenujú v danom špecifickom 

prípade. Pomáha facilitátorom navrhovať špecifické liečebné plány v súlade s informáciami, 

získanými počas prijímacej fázy a takýto plán v priebehu programu upravovať. 

Analýza zdokumentovaných poznatkov, získaných počas prijímacej fázy a pracovného 

procesu, pomáha identifikovať riziká budúceho násilia a napomáha podpore obetí pri 

plánovaní bezpečnosti. 

Účelom odhadovania výsledkov je kontrola, či sa programu darí dosahovať svoje ciele (najmä 

redukcia násilia a zvýšenie bezpečnosti obetí). Dokumentácia klientovho správania 

a postojov počas jednotlivých fáz programu (prijatie, proces atď.) a ich porovnanie pomáhajú 

identifikovať a preukázať zmeny klientovho správania a postojov pri zakončení programu. 

Dokumentácia tiež pomáha programom zlepšovať ich činnosť odhaľovaním porúch či ťažkostí 

a je základom pre rozvoj a zmeny programu. 

Dokumentácia práce s páchateľmi pomáha zaistiť jej transparentnosť a tým aj zodpovednosť 

programu voči obetiam, spoločnosti všeobecne a v neposlednom rade aj voči jeho 

sponzorom. Len dôkladným dokumentovaním vykonanej práce a jej výsledkov je možné 

programy pre  páchateľov násilia porovnávať medzi sebou, ako i s inými možnosťami 

intervencie pri domácom násilí, čo je základom pre strategické rozhodnutia. A napokon, 

dokumentácia premenných klienta (napr.: sociodemografia, osobnosť, formy a závažnosť 

násilia), premenných procesu (napr. : dochádzka, participácia) a premenných výsledku (napr.  
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redukovanie násilného správania) je dôležitým základom pre výskum páchateľov domáceho 

násilia a ich liečebných programov. 

Základné princípy dokumentácie 

 Systematické plánovanie a financovanie: Dokumentáciu treba ako súčasť práce 

systematicky plánovať a prideľovať pre túto činnosť náležité prostriedky. 

Dokumentáciu a hodnotenie treba financovať ako integrálnu súčasť programov pre 

páchateľov násilia. Dodatkové dáta je dôležité získavať z rozličných zdrojov: páchateľ, 

partnerka (súčasná, bývalá, nová), deti, polícia, justičný systém, sociálne služby atď. V 

každom prípade, zdroj informácií je potrebné zaznamenať a zároveň rešpektovať 

národnú legislatívu ochrany osobných údajov. 

 Štandardizácia V programoch je užitočné získavať informácie pomocou 

štandardizovaných nástrojov alebo formulárov, čím sa zaistí, že od každého klienta 

získavame ten istý typ informácie. Používanie štandardizovaných nástrojov tiež 

umožňuje porovnávanie odlišných programov a realizovanie výskumov. 

  Dôvernosť a právne aspekty: So získanými údajmi treba zaobchádzať ako s 

dôvernými a zaznamenávať ich tak, že sú prístupné len pre pracovníkov, 

zainteresovaných v skutočnej práci s páchateľom. Akákoľvek forma dokumentácie a 

výmeny informácií s ostatnými profesionálmi (napr. podpornými programami pre 

obete) musí byť v súlade s národnou legislatívou ochrany osobných údajov. 

V závislosti od zákonov danej krajiny, účastníci musia byť informovaní o uchovávaní 

a spracovávaní získaných informácií, o dôvernosti a jej ohraničeniach, ako aj o ich 

právach na prístup a stiahnutie týchto informácií. Všetky dohody musia byť zahrnuté 

v dokumente informovaného súhlasu ako zmluva podpísaná účastníkom a 

facilitátormi. 

 

Prijímacia fáza 

Ciele dokumentácie počas prijímacej fázy 

Systematická dokumentácia informácií, získaných počas prijímacej fázy programu pre 

páchateľov násilia slúži nasledujúcim cieľom: 

 posúdenie vhodnosti muža pre daný program 

 komunikácia a koordinácia (s účastníkmi, ich bývalými partnerkami, podpornými 

programami pre obete, referenčnými organizáciami / inštitúciami, resp. inými 

zainteresovanými službami / odborníkmi atď.), 

 plánovanie liečenia a v prípade potreby súvis s inými službami (napr. 

protialkoholická/protidrogová liečba, duševné zdravie, sociálne služby a pod.), 

 posúdenie rizika a plánovanie bezpečnosti pre klientovho partnera, odhadovanie 

výsledkov/vnútorné hodnotenie práce, podklady pre výskum a vonkajšie hodnotenie. 

Základné oblasti dokumentácie 

Základné oblasti dokumentácie počas prijímacej fázy zahsňajú nasledovné: 
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 kontaktné informácie účastníka a jeho (bývalej alebo súčasnej) partnerky. Tieto 

informácie možno z bezpečnostných dôvodov uchovávať v oddelenom adresári, resp. 

mieste. 

 kontaktné informácie ďalších relevantných organizácií/odborníkov,  

spolupracujúcich s účastníkom a/alebo jeho partnerkou 

  súvisiace služby, podporné programy pre obete atď. 

 

 sociodemografické informácie a informácie o aktuálnej rodinnej situácii 

 vek, etnicita/kultúrne zázemie, vzdelanie, profesia, zamestnanosť, 

príjem/ekonomická situácia, momentálne ubytovacie a životné podmienky 

 dĺžka trvania, kvalita a dynamika momentálneho partnerského vzťahu, 

situácia s ubytovaním, Sú deti týrané alebo bývajú svedkami násilia? atď. 

 

 informácie o forme, rozsahu a následkoch násilia 

 voči komu je páchané (partnerka/bývalá partnerka, deti, ďalší členovia rodiny, 

iní) 

 história prejavov násilia v tomto vzťahu (kedy začalo?; zmeny; prvé, najhoršie, 

najbežnejšie, najaktuálnejšie prejavy; atď) 

 formy násilia (fyzické, psychologické, sexuálne atď.) konkrétne prejavy násilia 

 frekvencia, závažnosť a následky prejavov násilia 

 

 informácie o právnej situácii a účastníkovom kontakte s kriminálnym justičným 

systémom 

 participuje na základe súdneho príkazu/inštitucionálnych opatrení? 

 policajné záznamy, rozsudky, ochranné príkazy, právo na vychovávanie 

dieťaťa a/alebo 

 styk s dieťaťom, podmienečný výkon trestu, predošlé obvinenia atď. 

 

 informácie o zázemí rodiny, v ktorej bol páchateľ vychovávaný 

 informácie o rodinných vzťahoch a najmä o násilí a zneužívaní, ktorého bol 

obeťou alebo svedkom vo svojej pôvodnej rodine, ako aj o ďalších dôležitých 

problémoch typu 

 nadmerné požívanie alkoholu, mentálne alebo iné závažné ochorenia 

 

 informácie o mentálnych a iných relevantných zdravotných problémoch, ako aj 

o ich predošlých a/alebo súčasných liečeniach/terapiách 

 vrátane v súčasnosti užívaných liečebných preparátov 

 konkrétne: informácie o užívaní alkoholu a iných látok 
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 informácie o počiatočnom záujme účastníka a jeho motivácii ku zmene/motivácii 

navštevovať program 

 

 informácie o rozsahu zodpovednosti, ktorú muž pociťuje za používanie násilia a za 

jeho následky, ak aj jeho vlastné vysvetlenie a pripisovanie významu používaniu 

násilia 

 

 dokumentácia posúdenia rizika 

 posúdenie rizika by malo v ideálnom prípade obsahovať informácie o 

účastníkovi, jeho (bývalej) partnerke a ďalšie zdroje ako policajné záznamy, 

predošlé obvinenia atď. (možno použiť štandardizované nástroje  

posudzovania rizika). Osoby zodpovedné za program musia zvoliť vhodné 

nástroje a prostriedky pre posudzovanie rizika. Takisto je potrebné použiť 

informácie, získané z iných  zdrojov (partnerka (bývalá, súčasná, nová), 

podporný program obete, kriminálne záznamy atď.), pokiaľ sú tieto dostupné. 

 

 liečebný plán, založený na horeuvedených informáciách zdokumentované by mali 

byť najdôležitejšie ciele a kroky liečenia vrátane možných odporúčaní na využitie 

iných programov, čím sa dosiahnu ďalšie možné súbežné potreby  účastníka 

 

 zmluva alebo dohoda medzi programom (facilitátormi) a účastníkom, ktoré môžu 

obsahovať: 

 základné pravidlá programu (dochádzka, dochvíľnosť, triezvosť atď.) 

 obmedzenie dôvernosti/povinnosť informovať príslušné orgány o riziku ujmy 

iných osôb 

 povolenie kontaktovať (bývalú) partnerku a ďalšie programy, ktoré muž 

navštevuje 

 nepoužívanie násilia 

 

 materiály, poskytované účastníkom počas prijímacej fázy programu 

 

Dôležitá poznámka: 

Akúkoľvek zmenu informácií získaných počas prijímacej fázy, ktorá sa vyskytne 

v nasledujúcich častiach programu, je nutné zaregistrovať a zrealizovať zodpovedajúce 

úpravy liečebného plánu, najmä pokiaľ ide o zmeny pri riziku páchania násilia a podobné 

bezpečnostné opatrenia. 

 

Liečebná fáza 

Liečebná fáza odkazuje na prebiehajúcu prácu s mužom počas jeho navštevovania 

relevantných programov a na podporu, poskytovanú jeho partnerke/bývalej partnerke. 
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Dôležité body: 

 Je veľmi prospešné mať prebiehajúci proces vnútorného hodnotenia. Muž by mal  

vypĺňať štruktúrovaný dotazník/hodnotiaci formulár na konci každej programovej 

súčasti/stretnutia. 

  Facilitátori musia takisto vypĺňať dokumentáciu o priebehu programovej súčasti, jej 

relevantnosti pre členov skupiny atď. 

 Túto dokumentáciu je potrebné využívať v súčinnosti s kontaktnými osobami 

partnerky v zmysle snahy o získanie celostnej predstavy o priebehu celého procesu. 

  Túto dokumentáciu je nutné posudzovať vnútorne i zvonka, čím sa umožňuje 

priebežné prehodnocovanie celého procesu. 

 

Navrhované možné aspekty dokumentácie počas liečebnej fázy (nekompletný zoznam): 

 dochádzka (fyzická prítomnosť) 

 spolupráca (aktívna alebo neaktívna) 

 ďalšie prejavy násilia 

 hlavné životné udalosti 

 odlúčenie od partnerky počas participácie 

 ďalšie policajné úkony/kontakt muža s políciou 

 zmena adresy, telefónneho čísla 

 proces a zlepšenia vrátane zmeny motivácie (počuté od klienta, alebo, ak je to 

možné, od (bývalej) partnerky 

O známky 

o problémy 

o snahy, úspechy 

 domáce úlohy 

 odchýlky 

 

 

Výsledná fáza/hodnotenie liečenia 

 

Zodpovednosť, zaistenie kvality a odhadovanie výsledkov sú centrálne odporúčania pre 

každý program (porov. úvod). Vďaka systematickej dokumentácii všetkých fáz programov pre 

páchateľov násilia je možné dosiahnuť vysokú úroveň zodpovednosti a zaistenia kvality 

práce. Hlavný dôraz vo výslednej fáze sa kladie na analýzu zmien klienta. 

 

Jestvujú isté užitočné procedúry odhadovania výsledku, ktoré môžu pomôcť facilitátorom pri 

stanovení, či sa ich programu úspešne darí dosahovať stanovené ciele. Každý program pre 

páchateľov násilia by mal preukázať aspoň minimálnu úroveň vnútorného hodnotenia, ktoré 

zahsňa: 
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 Rozhovory s mužom a jeho partnerkou (terajšou, bývalou, novou) o ich „spokojnosti“ 

s programom. Boli spokojní so zmenami, ktoré muž dosiahol? Aké sú podľa ich názoru 

najdôležitejšie elementy programu? Cíti sa partnerka bezpečne? Vnímajú nejaké 

zmeny kvality života? Aké schopnosti alebo poznatky sa podľa nich podieľajú na 

zmene rozsahu týrania? Otázky tohto typu môžu facilitátorom pomôcť pochopiť, 

ktoré súčasti programových osnov sa javia byť užitočné. Vytváranie presných štatistík 

o množstve odporúčaní (pozri kapitolu „Základné oblasti dokumentácie“), počte 

mužov prijatých na liečenie, počte účastníkov, ktorí ho ukončili a tých, ktorí ho 

neukončili, ako aj údaje o dochádzke. Samozrejme, všetky uvedené prvky nie je 

možné obsiahnuť v jedinom hodnotení programov. 

 

 

Je dôležité mať jasne stanovené ciele liečenia od začiatku (napr. v liečebnom pláne). 

Hlavnými cieľmi liečenia je zvyčajne zastavenie fyzického násilia a redukcia rôznych typov 

správania ako týranie a dominancia. Pomocným cieľom je poskytnúť mužom alternatívy ku 

týraniu, čím sa u nich podporuje sklon ku deľbe moci a rozhodovania vo vzťahoch so 

vzájomným partnerským rešpektom. 

 

Existujú dobre podložené dôvody, prečo sa nespoliehať len na klinický rozhovor ako jedinú 

metódu posudzovania. Preto odporúčame používať dotazníky na sebavyjadrenie (pre klienta 

a jeho partnerku) a dopĺňať nimi klinické rozhovory vždy, keď je to možné. Rozhovory s 

klientovou partnerkou sú osobitne silným ukazovateľom, do akej miery začína klient meniť 

správanie. Existuje navyše množstvo štandardizovaných nástrojov, ktoré preukázali veľkú 

užitočnosť pri odhadovaní výsledku programov pre páchateľov násilia. Pokiaľ sa účasť na 

hodnotení stáva povinnou súčasťou programu, informovaný súhlas by nemal byť pre mužov 

nijaký problém. 

 

Výskum dokazuje, že páchatelia domáceho násilia poskytujú informácie o súčasných a/alebo 

minulých prejavoch násilia, ako i ďalšie relevantné informácie, veľmi neochotne. Vedľajšie 

doplnkové správy o mužovom správaní, vrátane rozhovorov s obeťami, sú užitočné zdroje 

informácií. Programy pre páchateľov násilia by preto mali fungovať v úzkej spolupráci so 

ženskými programami, ktoré poskytujú pomoc a podporu obetiam. 

 

Rozhovor s obeťou by mal prebiehať štruktúrovaným spôsobom a s využitím 

štandardizovaných nástrojov, so zreteľom na získanie informácií o mužovom správaní 

systematickým a efektívnym spôsobom.  

 

Dodatkové informácie je potrebné získavať takisto od detí (klienta a partnerky), polície, 

sociálnych pracovníkov a ďalších zainteresovaných organizácií. 
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Pre hodnotenia výsledkov liečenia je dôležité zisťovanie zmien u každého účastníka počas 

istého časového obdobia, napríklad medzi časom A (pred liečením), časom B (po liečení) a 

časom C (neskoršie obdobie). Tie isté kroky je teda možné použiť v prijímacej fáze (pred 

liečením), ako aj v neskoršom období. Tento model sa často nazýva pred- a po- liečebný 

dizajn. 

 

Často sa využíva vo vnútorných hodnoteniach liečebných programov. Umožňuje to 

facilitátorovi porovnávať pred- a po- liečebný stav klientov. Výsledky štandardizovaných 

krokov sa u každého páchateľa štatisticky porovnávajú pri rozličných obdobiach. Keďže ide o 

úsporné riešenie vzhľadom na čas a námahu, vložené do daného hodnotenia, nejaký variant 

tejto procedúry môže byť pre program prijateľný, hoci má jednu veľkú nevýhodu. Zlepšenie u 

klientov medzi časom A a časom B nie je možné prisúdiť samotnému liečeniu. V hre sú aj 

alternatívne vysvetlenia (efekty kriminálneho vyšetrovania a odsúdenia, ako aj dôležité 

životné zmeny, napr. nájdenie zamestnania či rodinný stav). 

 

Niektoré všeobecné vlastnosti, ktoré zvyšujú kvalitu posudzovania a zhodnotenia výsledkov 

1. Jasný opis programového obsahu a metód monitorovania, či je tento programový 

obsah počas priebehu daného programu napĺňaný. 

2. Jasný opis konečných cieľov a sprostredkujúcich liečebných cieľov, ako aj špecifických 

opatrení, potrebných pre tieto dva typy cieľov. 

3. Kvantifikovateľný opis podrobností o klientovi vrátane informácií o predošlých 

obvineniach, histórie jeho prejavov násilia, demografických údajov, porúch osobnosti, 

motivácie a stupňa odmietnutia. 

4. Jasná definícia násilia vrátane sexuálneho a psychologického zneužívania. 

5. Zahrnutie informácií od (bývalej)partnerky (kvalita života a používanie násilia 

partnerom počas jeho navštevovania programu) 

6. Odlišné štatistické analýzy pre terajšie a prerušené partnerské vzťahy. 

 

Odporúčania a ďalšie možné kroky by mali byť oznamované páchateľovi a jeho 

(bývalej)partnerke. Ako bolo zmienené vyššie, malo by byť jasné, že pracovníci programu 

nemajú byť zodpovední za realizáciu posúdenia výsledku / vnútorného hodnotenia bez 

kompenzácie. Prostriedky programu sú väčšinou plne využívané na klinické potreby, čím 

zostáva veľmi málo času na posudzovanie výsledku / vnútorné hodnotenie. Ak sa vedecky 

platné preukázanie účinnosti liečenia považuje za dôležité, malo by ísť vždy o financovanú 

aktivitu, vykonávanú vonkajšími odborníkmi.75 

 

                                                      
75

 © 2008 WWP – Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe; Projekt PSP – Práca s páchateľmi domáceho 

násilia v Európe je financovaná 2006 – 2008; Program Daphne II pre boj s násilím voči deťom, mladým ľuďom a ženám (EÚ); 

Spolkové ministerstvo rodinných záležitostí, seniorov, žien a mládeže (Nemecko) 
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5. INÉ MODELY  A PROJEKTY PROGRAMOV PRE PÁCHATEĽOV NÁSILIA NA 

ŽENÁCH  

 

 

 Následný výpočet a stručný popis modelov programov a projektov  pre páchateľov sa 

vzťahuje na programy, ktoré sú uvádzané ako fungujúce  - zavedené programy, programy 

dobrej praxe. Viaceré z nich však atribút „dobrej praxe“ odvodzujú z evaluácií iných krajín, 

alebo iných programov,  a následnou vzájomnou výmenou štruktúry či štandardov 

programov.  Nedostupná, kompletná evaluácia efektivity opísaných programov však 

nevylučuje ich pozitívne prínosy.    

 

 

5.1. RAKÚSKY MODEL  

  

V Rakúsku  sú zavedené a rozšírené programy zamerané na simultánne liečenie páchateľov 

a podpory obetí považované odbornou verejnosťou za efektívnu prax na boj proti DN.  

Štandardy „Das Wiener Anti–Gewalt-Programms“ boli  vypracované v  roku 200876, na 

základe  konceptu  škótskeho programu Change, amerického D.A.I.P. programu a štandardov 

Britskej Kolumbie/ Kanada, hoci základná štruktúra PP existovala už od roku 1999.77 

Zmienené koncepty boli prispôsobené rakúskemu intervenčnému systému proti DN.  

Do modelu sú zapojené dve nezávislé, mimovládne organizácie, z ktorých jedna sa venuje 

práci s mužmi – páchateľmi (MÄB) a druhá podpore a pomoci ženám obetiam (IST). Do 

modelu PP sa dostáva 70% mužov cez príslušné inštitúcie (úrady/oddelenia pre mládeže 

a rodinu, prokuratúru, predbežné opatrenia súdov, ...) ako podmienka probačného, 

podmienečného prepustenia z výkonu väzby alebo mimosúdneho riešenia prípadu, či po 

odpykaní si trestu odňatia slobody. Veľká časť mužov sa sem dostáva aj na základe 

nariadenia úradu pre mládež a rodinu, keďže muži - páchatelia často ohrozujú aj svoje deti.  

Dobrovoľne sa prihlasujúci muži sem často prichádzajú aj za podnetu partnerky, ktorá sa 

o programe dozvedela a žiada účasť partnera v programe ako súčasť podmienky ďalšieho 

zotrvania vo vzťahu a pod.  Viedenský program už dávno presiahol hranice mesta a dostávajú 

sa sem muži aj z iných oblastí Rakúska na základe práce iných organizácií pomáhajúcich 

týraným ženám.78  Uvádzame inšpiratívnu schému fungovania rakúskeho modelu. 

                                                      
76

 Kraus, H., Logar, R., 2008,  
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77

  Wilson & Morran, 1995, 
77

 Pence & Paymar, 1993, v Kraus, H., Logar, R., 2008, s. 20.  
78

 Kraus, H., Logar, R., 2008,  s. 3-4 

http://intste.marmara.co.at/images/doku/kraus_logar_das_wiener_anti_gewalt_programm.pdf


53 
 

Schéma modelu Viedenského programu proti násiliu - programu pre páchateľov 
orientovaného na obete 

 

 

Viedenský program proti násiliu v súčinnosti so zákonom o ochrane proti násiliu z roku 1997 

vníma programy pre páchateľov ako súčasť intervenčného systému zahrňujúci políciu, 
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intervenčné centrá a súdy, ako aj úrady pre mládež a rodinu. Viedenský program proti násiliu 

je pozitívnym príkladom dobre fungujúceho  programu koordinácie.   

 

5.2. NÓRSKY MODEL  A PROJEKT  ALTERNATÍVA  NÁSILIA  

 

Nórsko patrí medzi krajiny s dlhodobými skúsenosťami  s potláčaním domáceho násilia na 

ženách, má svoj vlastný zákon proti DN  a prvé programy pre mužov – páchateľov na 

projektovej báze sa objavili ešte v roku 1987 v Oslo, ako prvé svojho druhu v EU. Projekt 

„Alternatíva násilia“ 79 sa rozšíril ako osvedčený projekt aj do iných miest. Dnes je v Nórsku 

vybudovaných 8 liečebných centier pre mužov – násilníkov, kde profesionálni psychológovia 

ponúkajú kvalifikovanú terapiu. Ide o reprezentantov centra v Oslo.  Každým rokom pribúda 

do centier takmer 200 nových mužov. Zvoleným terapeutickým prístupom je priviesť muža 

k výlučnej zodpovednosti za násilné konanie a pochopenie dôsledkov násilia u ženy a detí. 

Jadrom je manažment hnevu. Cieľom je naučiť muža správať sa nenásilne. Financovanie 

programu je viac - zdrojové: 20 % platby od klientov, 40 % mesto Oslo a 40 % Nórsky sociálny 

fond. 80  

Projekt „Alternatíva násilia“ sa realizoval regionálne  aj s cieľom osloviť násilných mužov 

z etnických menšín.  Terapeutické liečenie bolo poskytované  násilným mužom a týraným  

ženám  kultúrne senzitívnym spôsobom.81 

Popri týchto centier v Nórsku však fungujú aj iné programy, celkovo asi 15, ponúkané aj 

poradenskými centrami pre rodinu, univerzitnými nemocnicami a  službami 

väzenstva/probácie. Väčšina programov pracuje s dobrovoľne prihlásenými muži, ale aj na 

základe príkazu/odporúčania oficiálnych inštitúcií.  Terapeutické prístupy sú  založené na 

psycho - dynamických, kognitívnych a poradenských modeloch. 10 programov ponúka aj 

súvisiace služby pre obete, 2 vyhľadávajú kontakt na partnerky klientov, 3 neponúkajú žiadne 

podporné či bezpečnostné služby pre obete.82 

 

5.3. ŠKÓTSKY MODEL A PROJEKT CHANGE 

Reedukačný  program Change pre násilných mužov je  napojený na trestnú justíciu. Cieľom je 

práca s páchateľmi a poskytovanie vzdelávania profesionálov v danej problematike.  

                                                      
79
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Doplňujúci servis  pre týrané ženy poskytuje organizácia Women’s  Aid Services. Cieľom je  

dosiahnuť, aby muži získali  náhľad na násilie voči ženám a boli konfrontovaní s vlastných 

správaním, naučili sa kooperácií, empatii. Formou programu  je skupinová terapia. Program 

vyhodnocuje  inštitút pre štúdium násilia pri Stirling univerzite v Škótsku. Výsledky projektu  

ukázali, že 40% úspešných frekventantov programu sledovaných jeden rok po absolvovaní  sa 

nedopustilo násilia.83 Podobné projekty realizuje aj Sacro (MVO). 

Celkovo  existuje v Škótsku asi 10  -12 PP napojených na 32 miestnych  justičných úradov.  

Existuje však ja ne-kriminálny program v Edinburgu – Working with  Men (na projektovej 

báze). PP sú kľúčovou oblasťou  škótskeho plánu  pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi 

v oblasti DN. Väčšina programov má prijaté štandardy RESPECT a integrované služby aj pre 

obete, hoci financovanie je problematické.  

Projekty Change, Sacro , ale aj iné rozvíjajú „Kaledónsky systém“ - integrovaný prístup  pre 

prácu s mužmi - páchateľmi DN a zvyšovania bezpečnosti pre ženy a deti. Používa sa zväčšia  

terapeutický prístup  založený na kognitívno – behaviorálnych   metódach a metódach 

sociálneho učenia s feministickými východiskami (rámcom).  Financovanie PP  v rámci 

justičného systému je zo zdrojov vládneho rozpočtu, služby pre ženy sú  kryté z fondu proti 

násiliu na ženách. Projekt Working with Men je financovaný z národnej lotérie a miestnych 

úradov84.  

 

5.4. HOLANDSKÉ  PROJEKTY 

Program pre násilníkov prebiehal pod gesciou polície v meste Utrecht v spolupráci 

s tamojšou poliklinikou De Waag.  Financovaný bol z nadácie Dr. Hoevena pre pomoc 

páchateľom DN.  Postup  bol nasledovný: nadácia kontaktuje ženu cez políciu, realizované sú 

3 rozhovory s mužom v prítomnosti psychoterapeuta a nasledovný nácvik  správania  

prerušujúceho  proces násilia.  Program nie je vhodný pre agresívnych  páchateľov, ktorí sú 

násilnými  aj na verejnosti. Aplikuje sa systémový prístup, ak si obaja partneri želajú vo 

vzťahu zostať a pokračovať . Program má testy na meranie efektivity poskytovanej pomoci.85 

Obdobný postup je používaný pri “sprevádzanie pri návrate“ (Begeleide Terugkeer en 

Bemiddeling) podporujúci ženu, ktorá sa chce vrátiť domov k svojmu násilnému partnerovi  

a zároveň ho zapojiť do liečenia na zastavenie násilia. Osobitná pozornosť je venovaná 

páchateľovi a dynamickému procesu v rámci domácnosti. Metóda bola použitá s úspechom 

na viacerých miestach Holandska. Najdôležitejším faktorom je vtiahnutie páchateľa do 
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asistovaného sprevádzania. Keďže veľa žien zažívajúcich domáce násilie nechce partnera 

opustiť, táto metóda sa zdá byť dôležitým doplňujúcim profesionálnym nástrojom.86 

 

5.5. PROJEKT MUŽI PROTI MUŽSKÉMU NÁSILIU – NEMECKO, RAKÚSKO, ŠVAJČIARSKO  

Nemecký projekt „Muži proti domácemu násiliu“ ktorý v roku 1984 založil vysokoškolský 

profesor, sám páchateľ  násilia voči svojej žene, sa postupne rozšíril aj do  Rakúska 

a Švajčiarska.  Dnes  tvorí odbornú sieť  20 poradenských centier s asi  200  kvalifikovanými 

odborníkmi na násilie,  pedagógov  a terapeutov s násilníkmi s cieľom výmeny skúseností 

a rozširovania vlastnej praxe. 87 

Poradenstvo pre páchateľov je založené na dobrovoľnosti, bezplatnosti, práci  výlučne 

mužských terapeutov s mužskými páchateľmi a odmietania terapie ako trestu. Praxou bolo 

zistené, že väčšina prípadov páchateľov neboli alkoholici, k násilnému útoku by prišlo aj tak. 

Ide hlavne o ventiláciu nahromadenej vnútornej frustrácie v dôsledku ohrozenia vnútorného 

obrazu dokonalého muža. K úspešnému zvládnutiu násilného správania potrebujú páchatelia 

v priemere 1,5 – 2 roky odbornej pomoci.88  
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6. PROBLÉMY EVALUÁCIE 

 

 Úvodom chceme  poukázať na  rozdiel predmetu evaluácie. Na jednej strane existuje 

evaluácia zavedených či štandardizovaných PP v zmysle dodržiavanie určitých viac či menej 

formalizovaných praktík, teda určitý monitoring  realizácie samotných PP.  Tento druh 

evaluácie sa realizuje zväčšia internými zdrojmi poskytovateľov (zakladateľov)  PP, hoci sa 

odporúča evaluácia externou inštitúciou realizujúcou dohľad (inšpekciu) alebo výskumnou 

inštitúciou.  

Na druhej strane ide však o evaluáciu PP z hľadiska vytýčených  cieľov, ktorých presné 

stanovenie by malo byť súčasťou každého PP. Takáto evaluácia odpovedá na otázku, či daný 

PP (jeho štruktúra, metodiky) prinášajú  nejaký pozitívny výsledok, a ak áno, ako veľký, 

prípadne ako by sa dal zvýšiť, resp. ktoré faktory na tento výsledok vplývajú a ktoré nie.  

Takáto forma evaluácie si vyžaduje už erudované výskumné nástroje, ktorých validita je 

potvrdená praxou (aby sme merali to, čo si myslíme že meriame).  V tejto kapitole sa 

budeme primárne zaoberať týmto druhom evaluácie,  aby sme ozrejmili niektoré  jej 

súvisiace aspekty a zmapovali doterajšie skúsenosti s jej realizáciou.  

Viaceré prehľadové štúdie z tejto oblasti poukazujú na fakt, že napriek realizácii  nejakej 

formy PP vo väčšine EU, evaluačné štúdie sú len zriedkavo dostupné.89 Časovo a finančne 

náročná evaluácia PP je problematická  aj z dôvodu zatiaľ nesystematického 

a nepravidelného financovania  PP. Aj v krajinách,  kde sú  vypracované a prijaté štandardy, 

je stabilné a dostatočné financovanie PP problémom. Úzko to súvisí aj s celkovým 

nastavením systému financovania ochrany obetí a s tým súvisiacom aj legislatívnym 

nastavením, napr. existencia či neexistencia zákona o postavení obetí kriminality vrátane ich  

reálneho odškodnenia, či stavom riešenia problematiky násilia páchaného na ženách ako 

takej.  

Programy pre páchateľov sú súčasťou dynamického kontextu a výsledky synergickým 

efektom viacerých komponentov. Pri analýze a  interpretácii výsledkov by preto mali byť 

jednotlivé komponenty vážené. Kvalitná a validná evaluácia  PP je podmienená viacerými 

aspektmi: 

a) Definovanie programu  - programy aj napriek štandardizácii nie sú rovnaké 

a môžu sa rozlišovať v dĺžke  a frekvencii poskytovaných skupinových sedení, 

celkovej dĺžke programu,  použitých technikách/metódach. Treba sledovať aj 

štruktúru programov: obsahuje program prijímaciu fázu, hodnotenie klienta, 

posúdenie rizika či procedúry  dokumentácie? Ak ide o programy v rámci 

komplexnej  integrovanej intervencie obsahujúcej aj služby pomoci obetiam, 

vymedzenie programu  pre účely evaluácie môže byť komplikované. 
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b) Dynamika  charakteristík programu -  dlhodobejšie nastavenie evaluácie môže byť 

komplikované napr. zmenou  odborného personálu PP, koordinátorov PP, zmena 

kurikula či zvýšenie trvania PP. Ide o pomerne dynamickú oblasť, kde sú 

podmienky kvazi-experimentu len ťažko trvalo udržateľné. 

c) Inštitucionálny kontext PP – ide o prepojenie a vplyv inštitucionálnych 

mechanizmov na výsledky PP, ako je napr. zmena legislatívy v oblasti DN v rámci 

polície, prokuratúry či probačných súdov, ale aj  regionálne rozdiely 

v implementácii a dodržiavaní nastavených mechanizmov. Viacerí bádatelia 

a bádateľky upozorňujú, že  tieto vplyvy nemožno od „čistých“ výsledkov 

programu odlíšiť a nikdy nevieme, čo všetko ovplyvnilo „zmenu“ správania 

muža. 90  Takisto na pozitívnu zmenu v správaní, teda napr.  neopakovanie 

násilných útokov môže vplývať aj zmena okolností v živote muža, napr. nájdenie si 

práce, zmena rodinného stavu.91 

d) Odporúča sa zisťovanie vplyvu jednotlivých zložiek systému na výsledky 

programu, napr. ako spolu súvisí výsledok programu a podporné, ďalšie nariadené 

liečenia (protialkoholické, protidrogové), aký vplyv má  stanovená dĺžka probácie  

na výsledok programu a pod.92   

Ďalším rozhodujúcim aspektom evaluácie PP je meranie výsledkov., t. j. čo, ako a kedy 

budeme hodnotiť ako výsledok? Najčastejšie sa  v  otázke „čo“ používa  ako výsledok 

„(ne)opakovanie fyzického útoku“ (reassault), pretože ten je väčšinou zavedený aj ako  

reportovaná kategória u polície či kontroly probačného nariadenia.  Na jeho zisťovanie 

meranie sa používajú viaceré  výskumné nástroje merania a  techniky zberu dát.  

Rozhodujúce je potom, či napríklad údaje škály riešenia konfliktov (Conflict Tactics Scale) 

zisťujeme ako intervalové skóre alebo klasifikujem od kategórii týrania. Viaceré evaluácie 

používajú ako výsledok dichotómiu „opakovanie útoku“ vs. „neopakovanie útoku“.93 Pritom 

primeranejšie je meranie výsledku na viacstupňovej a viacdimenzionálnej škále (miera), 

ktorá kombinuje rôznu mieru (závažnosť, frekvenciu) a formy týrania  ( pozri model 

kombinovaného násilného vzťahu v Filadelfiová J, 2003, 2008). 

Fyzický útok je  totižto často iba špicou ľadovca, alebo iba jednou z foriem. Týranie či násilný 

vzťah mužov voči svojej (ex)partnerke sa skladá  obyčajne z viacerých foriem, ktoré by mali 

byť tiež predmetom merania výsledkov PP: kontrolujúce správanie, verbálne útoky, 

vyhrážanie. Potom  však treba zisťovať aj celkovú kvalitu života či blahobyt žien ako efekt 

PP.94 

Rozhodujúca je aj doba merania výsledkov – čo sa považuje ako dostatočné obdobie na 

testovanie – 6 mesiacov, 1 – 2 roky?  Kedy   toto obdobie  začína a kedy páchateľ absolvoval 
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dostatočné množstvo   poradenstva?  Skúsenosti z evaluácie iných druhov programov 

(liečení) ukazujú, že je primeranejšie ako kumulatívne výsledky  prijať longidudiálnu 

retrospektívu, t.j.  napríklad koľko mesiacov   klient nebol násilný pred  dátumom ukončenia 

doplňujúceho/následného šetrenia po programe (follow-up end point). Takýto prístup môže 

ale potom zmeniť interpretáciu „zlyhania“  na „úspech“ programu. Ak  páchateľ aj po 

absolvovaní programu recidoval, môžeme program považovať za neefektívny, ale ak 

meriame počet dní(mesiacov) kedy v dôsledku programu nerecidoval a tento počet narastá, 

dá sa to interpretovať aj ako úspech  a efektivita programu. 

To však otvára ďalšiu otázku interpretácie: úspech či efektivita programov voči čomu, 

v porovnaní s čím a za akých okolností? Nemáme totižto stanovené kritérium,  aký podiel 

páchateľov nemá recidovať, aby bol model úspešný. Mohli by sme  iba porovnať, ktorý 

model má najvyššiu nerecidivitu za podmienky, že  porovnávame rovnakou evaluačnou 

metodológiou.  Následne sa treba pýtať, či takýto úspech  je primeraný nákladom ktoré boli 

do realizácie  PP vložené (cost/benefit analysis) a či sú tieto náklady  na úkor financovania 

služieb pre obete, alebo pomáhajú ženám zažívajúcim násilie prostredníctvom pozitívnych 

výsledkov.95  

Prísľubom sú určité techniky evaluácie používané na meranie efektivity iných druhov 

programu,  napr. protialkoholických, protidrogových a pod. Aj Gondlofova systematická 

a viac-stranná evaluácia  amerických programov sa opierala o niektoré aspekty týchto 

techník a tak bolo možné výsledky iných evaluácií porovnávať medzi sebou.96  

Odborníci na evaluáciu PP  upozorňujú na ďalšie problémy v tejto oblasti. Odporúča sa, aby 

odborníci a odborníčky  na PP, tvorcovia/kyne politík v tejto oblasti a poskytovatelia PP by 

mali byť vzdelávaní o limitoch evaluácie, aby vedeli výsledky evaluácie správne interpretovať 

a formulovať z nich primerané implikácie pre svoju prácu.  Doposiaľ totižto iba máloktorá  

evaluácia poskytuje kategorické odporúčania typu program „funguje“, a program 

„nefunguje“.  Evaluácie síce poskytuje užitočnú spätnú väzbu a smerovania, vyžaduje si však 

značné náklady a výskumnú erudovanosť a náročnosť na dosiahnutie definitívnych 

výsledkov.97 

Odporúča sa aj realizovať podľa možnosti viacdimenzionálnu evaluáciu na dostatočnej 

klinickej vzorke mužov z hľadiska štruktúry programu a zložiek  celkového intervenčného 

systému v rôznorodých kontextoch. Takáto evaluácia dáva  väčší zmysel, ako šírenie  

hlavných zistení z obmedzujúcej jednostrannej evaluácie.  Dôležité je, aby efektivita 

programov bola realizovaná externou, nezávislou inštitúciou, ktorá programy  

neprevádzkujú, alebo nemá ekonomický záujem na ich fungovaní. Vynára sa totižto konflikt 

záujmov, keď sa organizácie realizujúce programy pre prácu s páchateľmi vyzdvihovaním 

pozitívnej efektivity programov snažia zdôvodniť svoju existenciu.   

                                                      
95

 Jones, 2000 in Gondolf E.w., 2003, s. 609 
96

 Gondlof, E.w., 2003. 
97

 Gondolf. , E.W., 2003, s.625 



60 
 

7. SITUÁCIA NA SLOVENSKU - NÁČRT  

 

 Ponúkame stručný popis situácie na Slovensku v oblasti programov pre mužov- 

páchateľov násilia páchaného na ženách. Snažili sme sa zistiť jednak ponuku a realizáciu 

takýchto programov, ale mapovali sme aj inštitúcie, ktoré majú potenciál poskytovať PP či 

byť „dodávateľom“  tejto špecifickej klientely najmä ešte pred eskaláciou násilia do jeho 

akútnej formy.  

 Sledovali sme  ponuku v hlavných oblastiach psychologického a psychiatrického 

poradenstva,  v oblasti penitenciárnej (väzenskej) a postpenitenciárnej psychologickej 

starostlivosti, a ponuku organizácií mimovládneho sektora.  

Sieť  46 referátov poradensko – psychologických služieb (RPPS)  fungujúcich pri úradoch 

sociálnych vecí, práce a rodiny má teoreticky najväčší potenciál  poskytovať špecifické 

programy pre násilných mužov  voči ženám, či už na dobrovoľnej alebo podnet orgánu 

štátnej správy či súdneho rozhodnutia, prípadne vykonávať proaktívne ponuky  pre  

partnerov žien zažívajúcich násilie a prichádzajúcich do poradní.  Celkovo v roku 2009 

pracovalo v RPPS 108 zamestnancov/kýň, ktoré poskytli poradenstvo či psychologické služby 

viac ako 16 tis. klientom a klientkam. RPPS sa venujú celému radu problematík, pričom je 

problematické, či pre taký široký diapazón riešených problémov  a vysoký počet 

poskytovaných služieb je počet odborníkov a odborníčok adekvátny. Ako  jednu zo svojich 

ťažiskových činností uvádzajú RPPS: psychologické, partnerské, manželské a  rodinné 

poradenstvo, psychologická diagnostika, krízová a psychoterapeutická intervencia  

 v oblasti pomoci dieťaťu, rodičom alebo plnoletej fyzickej osobe pri riešení  

výchovných, manželských, rodinných a iných sociálnych problémov, 

 v oblasti pomoci manželom, rodičom maloletých detí v rozvode a  po rozvode, 

taktiež   ich maloletým deťom, v oblasti pomoci pri úprave styku  rodičov s dieťaťom, 

 v oblasti pomoci rodine s problémom násilia a drogovej závislosti, 

 v oblasti pomoci jednotlivcom i rodine v krízových situáciách, nešťastiach a pri  

závažných životných zmenách. 

Partnerská problematika, do ktorej  rodovo - podmienené násilie mužov voči ženám  

teoreticky spadá, tvorila  15,9%  všetkých riešených prípadov v roku 2009.98  Zo správy 

o činnosti RPPS za rok 2009 nebolo možné zistiť, či poradne ponúkajú  a aj realizujú  

špecifický program pre  násilníkov. RPPS nevedie podrobnejšie triedenie podľa  riešenej 

problematiky, napr. prípady partnerského násilia. Podľa monitoringu organizácií 

poskytujúcich pomoc obetiam DN v roku 2006, ponúkalo psychologické poradenstvo pre 

agresorov 6 RPPS (Dolná Kubín, Stará Ľubovňa, Senica, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves).  

Bližšie informácie  o ponúkaných a skutočne realizovaných programoch však neboli zistené.99 
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Prvou lastovičkou v tejto oblasti je ponuka špecializovaného výcviku pre pracovníkov 

a pracovníčky  Referátov poradensko-psychologických služieb v rámci metodických dní. 

Objednávka na vzdelávanie prišla zo strany MVO Mymamy z Prešova, ktorá sa už dlhodobo 

venuje týraným ženám. Organizácia sa obrátila na prešovský RPPPS s požiadavkou o možnosť 

zaradenia mužov- páchateľov partnerského násilia do PP v prípade „nahromadenia“ takýchto 

mužov počas ich činnosti s týranými ženami. PP mali byť súčasťou širšieho intervenčného 

rámca pre prípady týrania žien.100  Na základe požiadavky bol vypracovaný metodikom 

ústredia RPPS  Vladimírom Hambálkom manuál „Metódy práce  s páchateľom domáceho 

násilia“. Keďže na kompletný cca 200 – 300 hodinový špecifický  výcvik pre prácu 

s páchateľmi DN  oddelenie poradensko-psychologických služieb ústredia práce nemá 

kapacitu, ponúka možnosť získať  základné vedomosti a sčasti  aj zručnosti potrebné pre 

prácu s páchateľmi.101  Doteraz bolo realizované jedno takéto základné trojdňové metodické 

školenie  (supervízia + e-learning) pre cca 10 pracovníkov a pracovníčky z RPPS z východného 

Slovenska.   

 

Charakteristika programu RPPS pre páchateľov DN 

Pozitívom je propagovanie výcviku PP, ktorý spĺňa potrebné rodovo-citlivé východiská  

a odporúčané štandardy WWP.  Primárnym klientom  je tu žena - obeť  a jej bezpečnosť. 

Akákoľvek následná odborná práca s páchateľom  v podobe psychoedukácie, vzdelávania, 

psychologického poradenstva či psychiatrie by mala byť podriadené tomuto východisku. 

Preto program by mal obsahovať aj služby pre ženy – obeť  a vzájomnú komunikáciu 

o priebehu programu pre páchateľa medzi zodpovednými odborníkmi a odborníčkami. Za 

efektívny „setting“ PP sa považujú jeho dve podoby: 

a) skupinové psychoedukačné programy, aplikujúce  kognitívno-behaviorálny prístup 

s feministickej perspektívy 

b) skupinové poradenské služby s predchádzajúcou fázou  prace s motiváciou 

Základným predpokladom  12 – 52 týždňového  skupinového programu  s 2 hodinovými 

stretnutiami je  motivácia páchateľa násilia  zmeniť sa. Cieľom je potom zmena násilného 

správania cez sprostredkovanie primeraných sociálnych zručností,  zážitkovou formou, ktoré 

by mali muža viesť ku nezraňujúcej a konštruktívnej komunikácii, k empatii, k alternatívnym 

spôsobom riešenia konfliktov a k rovnoprávnosti a spravodlivosti v medziľudských vzťahoch. 

Navyše by muž mal byť na konci programu motivovaný  k ďalšiemu sebarozvoju a prevencií 

rizík opätovného násilia.102 

Program by mal obsahovať: 

 „Edukáciu, resp. zvyšovanie uvedomenia a citlivosti: páchateľ by si mal byť vedomý 

dynamiky cyklu násilia, ktorú ovplyvňuje socializácia muža a sociálno-kultúrny 

kontext. Program by mal kriticky reflektovať hodnoty a presvedčenia spojené 
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s násilím vo vzťahu, pričom by mal byť citlivý k otázkam moci a dominancie 

v párových vzťahoch (...). 

 Posúdenie hodnôt: páchateľ by mal nahliadnuť a porozumieť svojej intrapsychickej 

motivácii, ktorá ho vedie k neprimeranému správaniu sa.(...). 

 Zmenu správania: program by mal zážitkovým spôsobom sprostredkovať učenie 

primeraných sociálnych zručností, vedúcich ku komunikácii, ktorá nezraňuje a je 

konštruktívna a priama, k empatii, k alternatívnym spôsobom riešenia konfliktov 

a k rovnoprávnosti a spravodlivosti v medziľudských vzťahoch (...).“103 

Manuál zdôrazňuje permanentné budovanie motivácie páchateľa  k zmene, ako základného 

predpokladu skutočne pochopenej a precítenej, nielen deklarovanej potreby zmeny 

správania a prevzatia zodpovednosti za svoje násilné  správanie. Využitím modelov 

motivačného interview104 a prístupu orientovaného na riešenie  sa zisťuje štádium motivácie 

muža a tomu sa prispôsobuje aj špecifická intervencia poradcu. Na tieto účely ponúka  

manuál  aj dotazník motivácie k zmene na meranie aktuálneho stavu motivácie probanta 

programu.105 Autor manuálu vychádza čiastočne z programu Duluth, ale  aj zo  skúseností 

svojej dlhoročnej terapeutickej práce a znalostí socio-kultúrneho prostredia Slovenska.   

Na základe konzultácie s Vladimírom Hambálkom bolo zistené, že pre podmienky Slovenska, 

kde  doteraz neexistuje zákonné prepojenie trestno-právneho systému so zaraďovaním 

(odporúčaním) páchateľov NPŽ (DN) do programov pre páchateľov NPŽ, je nutné prispôsobiť 

aj metodiku PP. Zatiaľ realizácia skupinovej terapie  je nereálna, vzhľadom na nízky počet 

mužov – klientov  (lebo neexistuje systémové prepojenie – v legislatívne upravené, nie že by 

sa  takýto muži nevyskytovali či by nebola spoločenská objednávka). Ďalším problémom je aj 

nízky počet terapeutov – mužov, ktorí boli vhodnými kandidátmi pre PP (osoba facilitátora – 

muža sa vníma ako jedna zo štandardizovaných podmienok). Metodika je teda stavaná aj  

ako individuálna terapia z horeuvedených dôvodov.  

Podľa názoru Hambálka, by bolo vhodné mužov – páchateľov   možné zaraďovať na PP  

minimálne tromi mechanizmami: 

 na základe odporúčania psychológa/gičky pri  identifikácii muža- páchateľa DN počas 

párovej (partnerskej, rodinnej) poradenskej činnosti, prípadne práce s obeťou  DN – 

ženou  

 na základe odporúčania MVO pracujúcich s obeťami – ženami DN 

 ako súčasť trestu, alternatívny trest či podmienka  uloženia probačného či 

podmienečného trestu v prípadoch TČ, prípadne  prekvalifikovanie TČ na priestupok. 

Za podmienku zaradenia muža do PP ktorýmkoľvek mechanizmom považuje Hambálek určitú  

intelektovú úroveň (schopnosť pochopenia hovoreného, schopnosť hovoriť o sebe, 

sebareflexia). V prípade nízke intelektovej úrovne je odporúčaná rezidenčná terapia.  
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V ponuke, avšak bez výraznejšej reálnej aplikácie, majú programy pre páchateľov viaceré 

mimovládne organizácie pracujúce v oblasti DN či NPŽ. Jednou z nich je aj Centrum nádej, 

kde práca s páchateľmi DN je súčasťou terciálnej prevencie. 106  V rámci holistického, 

interdisciplinárneho a medzirezortného prístupu k DN ( bez rodových  či feministických 

východísk)  Centrum nádej ponúka aj túto službu.  V roku 2008 celkovo poskytla organizácia 

poradenstvo 19 osobám, z toho  17 mužom a 2 ženám – za násilie k deťom   počas 285 

konzultácií (individuálnych, párových aj  mediácií).  Osoby, ktoré sem za týmto účelom 

prichádzajú, prichádzajú dobrovoľne, na podnet  ohrozenej osoby, prípadne Centra. 

Väčšinou však prichádzajú vysvetliť, že sa pracovníčky centra mýlia,  prípadne „rozkopať 

dvere“. Centrum pracuje aj s osobami, ktoré sem prichádzajú na základe rozhodnutia súdu. 

Využívanými  formami práce sú individuálne psychologické poradenstvo, individuálna 

psychoterapia, párová terapia a poradenstvo, mediácia.  Skúsenosti pracovníčok Centra 

dokladajú, že  práca s násilnými osobami pomáha minimalizovať  násilie a jeho dôsledky 

počas fázy riešenia prípadu 107 , po pominutí  motivácie páchateľa zúčastňovať sa 

poradenstva – nádej o udržanie vzťahu a teda aj kontroly nad obeťou, motivácia páchateľa 

významne klesá. 

Mimovládna organizácia  Aliancia žien Slovenska ( špeciálne psychologička Dáša Malíková),  

spolupracujúca najmä s organizáciami  v Rakúsku, vlastní aj preklady materiálov  a manuálov 

relevantných pre nastavenie programov pre páchateľov na Slovensku. Odborníčka sa 

prikláňa k zavedeniu programov až po dôkladnom vyškolení dostatočného počtu odborníkov 

a odborníčok pre prácu s páchateľmi. Na rozdiel od psychológa Hambálka sa však domnieva, 

že facilitátorom môže byť aj sociálny pracovník s primeraným doškolením v tejto oblasti.  

Takisto  ako výhodu „meškania“  Slovenska v zavádzaní PP vidí práve možnosť zavedenia už 

overených PP v zahraničí (Rakúsko, Nórsko) bez ich počiatočných nedostatkov. Rozporuplné 

efekty PP  boli údajne spôsobené zlým výberom mužov - páchateľov násilia zaradených do 

programu (agresia bola sprevádzaná závislosťou na alkohole, dlhotrvajúca – viac ako 20 

ročná agresia, psychopatické poruchy a pod.). V tomto smere bude zrejme dôležité zaviesť 

presnú vstupnú diagnostiku  pre určenie vhodnosť muža- páchateľa do programu.108 

V oblasti penitenciárnej (väzenskej) a postpenitenciárnej psychologickej starostlivosti 

neboli zistené žiadne špecializované programy pre páchateľov NPŽ či tyranov rodín. Na 

základe konzultácie PhDr. Havrlentovej, PhD109 programy pre páchateľov násilia v systéme 

výkonu trestu odňatia slobody (VTOS)  vykazujú  nasledovné charakteristiky. Každý odsúdený 

v  systéme  VTOS prejde vstupným psychologickým vyšetrením a posúdi sa jeho prípadná 

porucha osobnosti (psyhodiagnostika). V prípade poruchy osobnosti napr. disociálnej 

poruchy osobnosti sa zaradí odsúdený do psyhoterapeutickej skupiny, pričom rozdelenie do  

                                                      
106

 Bártová,  H, 2008 
107

 Bártová, H., 2008. 
108

 Na základe osobnej konzultácie s PhDr. Dášou Malíkovou.  
109

 PhDr. Havrlentová, PhD  poskytla informácie na základe osobnej skúsenosti s prácou v oblasti psychologických služieb v 
systéme VTOS a dlhoročných pedagogických skúseností  aj v oblasti « rodinných tyranov » na  právne fakulte  Paneurópskej 
univerziteyv Bratislave. 
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terapeutických skupín je realizované podľa druhu poruchy osobnosti, nie podľa  druhu 

trestného činu, za ktorý bol páchateľ odsúdený. Zároveň výskyt „tyranov rodín“ vo VTOS 

nepredstavuje počtu, ktoré by umožňovali tvorbu osobitných terapeutických skupín. Podľa 

názoru odborníčky zaradenie páchateľov NPŽ do terapeutických skupín odsúdených so 

sklonom k agresívnemu správaniu nepovažuje za relevantný nedostatok, dôležité je ,že sa 

s nimi pracuje.  

Používané metódy sú zväčša eklektické a záležia od špecializácie psychológa či pedagóga 

pôsobiaceho v systéme  výkonu odňatia slobody. Podľa názoru Havrlentovej je možné k 

pozitívnemu výsledku dospieť aj viacerými psychologickými - terapeutickými prístupmi, pre 

násilníkov/agresorov sa  však vo všeobecnosti odporúča  najviac  behaviorálna metóda. 

Celkovo je však efektívnosť psychoterapeutického pôsobenia na delikventov nízka aj z 

dôvodu celkového kriminogénneho  prostredia  VTOS v dôsledku pôsobenia iných patológií 

spoluväzňov. Preto sa odporúča v prípade  domáceho násilia skôr pozornosť zamerať na 

„novú generáciu” a zabrániť tak prenosu patologického správania, kde je väčšia 

pravdepodobnosť úspechu (efektívnosti) psychoterapeutického prístupu.110 

Podľa poznatkov forenzného psychológa Heretika, má  Slovensku viac ako 40 ročnú tradíciou 

psychiatrickej starostlivosti. Najviac skúseností je s ochrannou psychiatrickou liečbou 

ústavného či ambulantného typu a realizácia špecializovaných terapeutických programov pre 

závislých od návykových látok a sexuálnych  deviantov. Prieskum frekvencie „osobitných 

výchovných postupov“ v rámci ZVJS (Zboru väzenskej a justičnej stráže) v roku 2002 boli 

najčastejšie nasledovné postupy: 83,1 poradenstvo (psychologické, sociálne), 28,8% 

sociálne- psychologický výcvik, 27,7% relaxačné techniky, 22,8% špeciálne - pedagogické 

poradenstvo, 21.4 psychoterapia.  Podľa Heretika systém vnútornej diferenciácie výkonu 

trestu na otvorené a výstupové oddelenia (spravidla s miernejším režimom ostrahy) vytvára 

priestor pre intenzívnejšie zapájanie penitenciárnych psychológov do psychoterapie 

a socioterapie, samozrejme, s rešpektovaním všetkých kontraindikujúcich diagnóz, ktoré 

vylučujú zaradenie  odsúdených do  miernejšieho režimu.111  

Viacerí odborníci však upozorňujú, že pri prognóze resocializácie agresívnych delikventov 

treba pristupovať holisticky a zvažovať aj sociálne, psychologické a kriminogénne faktory. 

Odhad dlhodobých a stabilných osobnostných zmien pri mnohoročnom VTOS je 

problematický, pretože treba brať do úvahy  nielen nápravnovýchovné, resocializačné efekty 

ale aj biologické a involučné zmeny agresivity. 112 

V oblasti postpenitenciárnej starostlivosti sa jednotlivcovi po prepustení z výkonu trestu 

odňatia slobody  môže poskytnúť nútená starostlivosť  (zákonom vymedzená, súdom 

nariadená a štátnymi orgánmi realizovaná) alebo dobrovoľná starostlivosť, zväčša 

realizovaná charitatívnymi či mimovládnymi organizáciami.  Z nútenej postpenitenciárnej 

starostlivosti sú vo svete známe probácia a parola. Na Slovensku sú však skúsenosti s tzv. 

                                                      
110

 Na základe  informácií formou osobnej konzultácie s PhDr. Havrlentovou, PhD. 
111

 Heretik, A., 2010, 461 - 462 
112

 Holcr, K., a kol.: 2009, s. 243 
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„ochranným dohľadom“ rozporuplné, pretože znamenali skôr policajnú kontrolu  než 

podporu a supervíziu prepustených 113 

Priekopníckym programom/projektom v postpeniterciárnej starostlivosti je činnosť o.z. 

EDUKOS - Konzultačného a informačného centra v Dolnom Kubíne pod vedením Ing. Evy 

Vajzerovej. Ide o uplatnenie prístupu „tútora“ pri riešení sociálnych problémov po 

prepustení páchateľa z výkonu trestu v rámci parole a pod. Príkladom môže byť aj 

intervencia v procese probácie a sociálnej práce s klientom jej aplikácia v oblasti uložených 

povinností a obmedzení, ktoré uložil súd, napr. povinnosť podrobiť sa v súčinnosti 

s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku 

alebo inému výchovnému programu, podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo 

zúčastniť sa na psychologickom poradenstve a pod.114  

Identifikovali sme viaceré programy/projekty pre pomoci odsúdeným pod výkone trestu, 

napr. Šanca odsúdeným“ (2005 – 2008), „Iná cesta“, „Reštart“. Ktoré ponúkajú služby 

prípravy odsúdeného pred prepustením, poskytujú rekvalifikačné vzdelávanie, či 

vysvetľovanie významu alternatívneho trestu mladistvým odsúdenými pod.115 Špecializované 

programy pre páchateľov NPŽ či DN  neboli identifikované.  

Pre maloletých s poruchami správania, resp. u juvenilných delikventov sa osvedčili  na 

Slovensku skupinové a komunitné metódy v diagnostických a výchovných ústavoch. Našli 

sme príklad práce s klientmi v reedukačnom centre vo Veľkých Levároch 116 : 

„Psychologickú  a liečebno – pedagogickú pomoc na profesionálnom základe poskytuje 

žiakom v zariadení psychologička a liečebná pedagogička. Práca psychológa a liečebného 

pedagóga v RC Veľké Leváre spočíva hlavne v týchto činnostiach: vstupné pohovory s novými 

žiakmi, psychologická diagnostika, individuálne a motivačné pohovory, skupinové sedenia, 

individuálne reedukačné programy (IRP), vedenie voľných tribún a riešenie problémov za 

aktívnej účasti spolusprávy klientov, úzka spolupráca s psychiatrom a zdravotnou sestrou, 

spolupráca so sociálnou pracovníčkou, spolupráca s ostatnými pracovníkmi zariadenia, 

zakladanie a vedenie diagnostických listov. Veľký dôraz sa kladie  na individuálne pohovory 

zamerané na riešenie osobných problémov žiakov, zvládanie stresu, adaptáciu na režim 

zariadenia, zvládanie konfliktných situácií a agresivity. Žiaci majú vytvorenú svoju 

spolusprávu, ktorá sa schádza pravidelne vždy deň pred voľnou tribúnou. Jej členovia 

upozorňujú na aktuálne problémy a navrhujú podnety na voľnú tribúnu.“ Takéto zariadenia 

sú takisto potenciálnou inštitúciou, v ktorých sa prípadné PP mohli implementovať hlavne 

s dôrazom na medzigeneračný prenos  rodovo-podmieneného násilného konania  u ďalšie 

generácie chlapcov – mužov v detstve zažívajúcich násilie otca voči  matke.  

                                                      
113

 Heteti, A., 2010, s. 463 - 464 
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 Sociálna práca s klientom v probácii, PhDr. Vladimír Cehlár , Okresný súd Žilina – konferencia EDUKOS 
115

 Informácie zo seminára « Zručnosti, Partnerstvo, Sieť v práci s trestanými osobami » konaného dňa 1. decembra 2010 v 
Dolnom Kubíne (informácie zo seminára poskytnuté Jeznou m., z MPSVR SR) 
116

 http://rcvelkelevare.sk/index.php?page=profil, kapacita zariadneia bola  v  k augustu 2010 celkovo 43  chlapcov  vo veku 
15 – 18 rokov.  

http://rcvelkelevare.sk/index.php?page=profil
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Pre  prevenciu   maloletých a mladistvých či  identifikáciu  prípadov NPŽ na ženách má 

potenciál aj sieť  Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencii (CPPPaP), 

fungujúcich na základe  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. CPPPaP poskytujú komplexnú psychologickú, 

špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť 

deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich 

osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, 

eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. V spolupráci s rodinou, školou a 

školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a 

žiakom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie a ich zákonným zástupcom, 

najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu 

sociálnopatologických javov v populácii detí.117 CPPPaP by potenciálne mohli spolupracovať 

s poskytovateľmi PP a podieľať sa na proaktívnom vyhľadávaní násilných otcov v rodinách 

detí/žiakov, ktorým poskytujú svoje služby.  

Pátrali sme po vzdelávacích moduloch ďalšieho vzdelávania, ktoré by sa vzťahovali na danú 

problematiku, resp. súvisiace témy. Vzdelávacie subjekty, ponúkajúce vzdelávacie aktivity 

v príbuzných oblastiach by mohli mať potenciál rozšírenia  svojej ponuky o programy pre PP. 

V zozname akreditovaných vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania (podľa zákona č. 386/ 

1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov ) do 31. marca 2010118 boli 

identifikované  nasledovné vzdelávacie moduly: 

VZDELÁVACIA  USTANOVIZEŇ NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY/MODULU + ČASOVÁ DOTÁCIA 

Občianske združenie  Informačné 
centrum mladých Orava 
Budova ÚPSVaR, Medvedzie 132 
 

Násilie v škole – 60 hod. 

Občianske združenie Občan 
a demokracia, Ul. 29. augusta 38, 811 09 
Bratislava 
 

V rámci modulu “Ľudské práva a právo Európskej únie – Sociálno-
právny tréningový kurz” – 80 hod 

 Domáce násilie – 10 hod 

 Rodová rovnosť – 10 hod    
V rámci modulu “Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien 
– úvod do problematiky” 80 hod. 

 Násilie páchané na ženách – 10 hod  

 Rodové stereotypy – 10 hod. 

 Základy rodovo citlivej pedagogiky – 10 hod. 

Združenie žien Slovenska, Šafárikovo 
námestie 4, 811 02 Bratislava (poštový 
styk: Švermova 39, 960 01 Zvolen) 
 

Rodovo podmienené násilie – 24 hod. 
Násilie na pracovisku – 10 hod. 
Domáce násilie – 10 hod.  

Akreditácia č. 1878  udelená dňa 31.3. 
2010 (bez uvedenia vzdelávacieho 
subjektu) 

Sexuálne násilie na deťoch – základný kurz 

 Sexuálne zneužívanie dievčat a chlapcov – 16 hod 

 Sexuálne prechmaty medzi rovesníkmi – 16 hod. 

                                                      
117

 Viac na http://www.uips.sk/cpppap/ 
118

 vydané doklady o akreditácii - potvrdenia o akreditácii   od 20.12.2005 – 31.3.2010 MŠ (na dobu 5 rokov). Aktuálnejší 
zoznam akreditovaných programov/vzdelávacích aktivít nebol zistený. Zoznam všetkých akreditovaných vzdelávacích aktivít 
ďalšieho vzdelávania dostupný na http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642  
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 Sexuálne zneužívanie v inštitúciách – 16 hod. 

 Prevencia sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov – 16 
hod. 

Národná spoločnosť pre prevenciu 
kriminality, trestné právo a súdnictvo       
Námestie M.R. Štefánika 837/35, 010 01 
Žilina 
 

Agresivita a šikanovanie u školskej mládeže – 16 hod. 

 Agresia a agresívne správanie u detí a mládeže – 8 hod. 

 Šikanovanie ako narušenie vzťahov v skupine – 8 hod. 
 Rizikové správanie detí a mládeže – 8 hod.  
Agresivita a šikanovanie u školskej mládeže  

 Agresia a agresívne správanie u detí a mládeže – 11 hod. 

 Šikanovanie ako narušenie vzťahov v skupine – 10 hod. 

 Riešenie ranných štádií šikanujúceho správanie u detí 
a mládeže – 11 hod. 

OZ Konzultačné a informačné centrum 
EDUKOS, Ťatliakova 2051/8, 026 01 
Dolný Kubín 
 

V rámci  modulu „Resocializačný program – 200 hod. 

 Program zameraný na zníženie rizika recidívy – 80 hod. 

Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Sch. 
Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 
 

Koordinátor prevencie kriminality – 128 hod 

Občianske združenie Fenestra, 
Festivalové námestie č. 2, 041 90 Košice 
 

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch 

 Modul – Základné zručnosti v oblasti eliminácie 
a prevencie násilia páchaného na ženách v párových 
vzťahoch – základný scitlivovací modul – 32 hod. 

 Modul – Účinná intervencia psycho-sociálnych profesií 
v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch 
– 56 hod. 

 Modul – Účinná intervencia polície v oblasti násilia 
páchaného na ženách v párových vzťahoch – 40 hod. 

 Modul – Účinná intervencia právnických profesií v oblasti 
násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch – 40 
hod. 

 Modul – Účinná intervencia zdravotníckych profesií 
v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch 
– 48 hod. 

Možnosť voľby, Medená 5, 811 02 
Bratislava 
 

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch 

 Modul – Základné zručnosti v oblasti eliminácie 
a prevencie násilia páchaného na ženách v párových 
vzťahoch – základný scitlivovací modul – 32 hod. 

 Modul – Účinná intervencia psycho-sociálnych profesií 
v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch 
– 56 hod. 

 Modul – Účinná intervencia polície v oblasti násilia 
páchaného na ženách v párových vzťahoch – 40 hod. 

 Modul – Účinná intervencia právnických profesií v oblasti 
násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch – 40 
hod. 

 Modul – Účinná intervencia zdravotníckych profesií 
v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch 
– 48 hod. 

Združenie občanov ACADEMY, 
Moskovská 38, 974 04 Banská Bystrica 
 

Osobnostná dimenzia 

 Asertivitou proti agresivite – 16 hod. 

 Víťazná vojna slov – 16 hod.  

 Bojové pole – 16 hod.  

 Spacifikovanie agresora – 16 hod. 

Občianske združenie EUROPROF, 
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 

Prejavy agresie v interpersonálnych vzťahoch a ich eliminácia     

 Modul – Agresivita a šikanovanie – 22 hod. 
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Levoča 
 

 Modul – Stres, zvládanie stresu – 18 hod. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n.o., Palackého č. 1, 
811 02 Bratislava 
 

Mediácia pre oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – 
100 hod 

 Modul – Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela – 30 
hod. 

 Sociálna práca s rodinou – 200 hod. 
 

ECON vs, s.r.o., 980 11 Ožďany 141                                                                                     
 

Špecifické skupiny – resocializácia 

 Modul – Resocializácia – 30 hod. 

 Modul – Resocializácia vracajúcich sa z detských domovov 
a reedukačných centier do spoločnosti – 30 hod. 

 Modul – Resocializácia marginalizovaných skupín 
a neprispôsobivých obyvateľov – 30 hod. 

 Modul – Resocializácia marginalizovaných skupín a Rómov 
– 45 hod. 

 Modul – Sociálna práca so špecifickými skupinami – 33 
hod. 

 Modul – Prevencia – 14 hod.   

ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., Limbová 
19, 974 01 Banská Bystrica 
 

Resocializácia členov špecifických sociálnych skupín – 80 
 hod. 
Program rozvoja osobnosti  

 Modul – Konflikty, konštruktívne riešenie – 30 hod. 
 

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642  

Medzi prvými výskumami zoberajúcimi sa agresormi DN na Slovensku je výskum  Mátela 

z roku 2009,v ktorom na základe výpovedí žien zažívajúcich DN (klientiek dvoch zariadení pre 

ženy) je možné  konštatovať  prínosné zistenia nielen o osobnosti/type páchateľa, ale aj 

o možných systémových návrhoch zriaďovania a zaraďovania páchateľov do PP. 

Forma vzťahu  agresora  k obeti  DN ( v %) 

 

Zdroj: Mátel, A., 2009. 

Mátel  na základe výpovedí 113 žien – obetí DN  a analýzy archívnych dokumentov o 133 

agresoroch ( niektoré referovali o viacerých agresoroch) upozorňuje, že agresormi DN na 

ženách bývajú nielen partneri (50%,  z toho najčastejšie – 37% manžel), ale aj iní rodinný 

príslušníci z vlastnej  rodiny (najviac otec, brat, ale aj matka) a z partnerovej rodiny (7%). 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642
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Ženy -  agresorky  voči  skúmaným ženám tvorili 10,3 % (najviac matka a svokra).  

Najvýraznejšou charakteristikou agresorov bol alkoholizmus  (34,6%) a nezamestnanosť  

(17,3%). Podiel psychiatricky liečených agresorov bol 3%. Tieto zistenia, ako ukážme neskôr, 

môžu mať relevantné implikácie pre zostavenie modelu PP na Slovensku. Dôležitým 

poznatkom pre  predmet tejto štúdie je  aj zistenie, že zo 107 klientiek, ktoré opustili  

sledované azylové domy,  sa najmenej 20 vrátilo  k partnerovi (18,69%.). Tento podiel sa 

ukázal v priebehu rokov stabilný. 119 Príčiny odchodu  späť k agresorovi neboli zistené aj 

vzhľadom na to, že ženy väčšinou odchádzali náhle, bez udania dôvodu.  Autor vyslovuje 

tézu, že  ženy vracajúce sa k agresorovi, chcú ukončiť násilie, ale nie vzťah. Za 

neprofesionálny postoj považuje odsudzovanie slobodného rozhodnutia žien vrátiť sa 

k agresorovi (napr. „na nás sa už viac neobracajte, znášajte si potom dôsledky, ste 

nezodpovedná“...) a okrem zavedenia programov pre agresorov ako významnú súčasť 

terciárnej prevencie DN, odporúča  radšej ženy vyzbrojiť „nácvikom  asertívneho  

a sebaobranného správania, posilňovania sebadôvery, vnímavosť na signály zvýšeného rizika, 

poznanie miery dopadu násilia na ne aj deti a zostavenie krízového plánu.“120 Autor správne 

odkrýva ďalšie inštitúcie, ktoré by mohli odporúčať (dodávať) klientov pre PP. Vzhľadom na 

častú prepojenosť alkoholizmu  a DN (nie príčinnú), poskytovatelia protialkoholických 

programov by mohli identifikovať násilných mužov voči ženám, podobne  ako aj pri 

odbornom poradenstve  (dlhodobo) nezamestnaných by sa mohol robiť proaktívny skríning 

násilníkov DN, resp. poskytnúť mužom základné informácie o nenásilnom zvládnutí  stresu, 

frustrácie z nemožnosti dosiahnutia ideálneho obrazu maskulínneho živiteľa.  
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8. POZNATKY O MUŽSKOM NÁSILÍ  A PRÁCI S PACHATEĽMI  

 

 

Viacerí bádatelia a bádateľky z rôznych kútov sveta upozorňovali, že zatiaľ čo sa  v boji 

proti domácemu násiliu a násiliu páchanom na ženách dôraz kládol na čo najlepšiu, 

najefektívnejšiu pomoc pre ženy zažívajúce násilie, mužské násilné správanie zostávalo dlho 

bez pozornosti.121  Základným predpokladom na riešenie  DN a násilia páchaného na ženách 

je uznanie rodovej-podmienenosti násilia a následného zakomponovania tejto perspektívy či 

paradigmy do intervencii proti rodovo-podmienenému násiliu na ženách aj  prístupy, ktoré  

dajú mužom možnosť vytvoriť alternatívnu maskulinitu podporujúcu  rodovo - rovné,  

nenásilné správanie voči ženám, ale aj iným mužom. 

 

Významným  vplyv na vysvetlenie rodovo-podmieneného násilia mužov voči ženám 

a následne aj na formovanie štandardov a programov pre  mužov- páchateľov  násilia na 

ženách  mali a stále majú kritické mužské štúdia (Critical Men´s Studies) vychádzajúce 

z feministických alebo profeministických teórií. Koncept  sociálneho konštruovania 

maskulinity,  hegemónnej maskulinity a patriarchálnej dividendy  predstavujú  jadro  

skúmania násilia z tejto perspektívy.122  Práve vnímanie mužského násilia ako dôsledok 

hegemónnej maskulinity a jej dôsledkov pre vzťahy žien a mužov, mali veľký vplyv pre prácu 

s páchateľmi domáceho násilia.123   

 

Štúdie, výskumy, pozorovania z tejto oblasti už viac ako 20 rokov dokladajú, že  

manifestácie maskulinity  sú často sprevádzané násilím alebo hrozbou násilia.124 Evidenciou 

o tejto „temnej stránke maskulínnej roly“   je fakt, že 90% všetkého násilia je páchaných 

mužmi a potom je nevyhnutné priznať, že maskulinity nemusia byť nevyhnutne neškodné, 

ale sú často spojené s násilnými, deštrukčnými a represívnymi  praktikami. Sociálne 

konštruované mužské násilie sa tak stalo kľúčovou oblasťou sociológie maskulinity s 

inkorporáciou výskumov v oblasti  kriminológie, histórie, sociálnej politiky, pedagogiky, 

psychológie a kultúrnych štúdií.  Predmetom skúmania je potom aj hľadanie odpovedí na 

otázky: ako je možné, že muž môže byť násilný voči žene niekoľkých rokov a pritom je to 

sociálne akceptovaný spôsob byť mužom?  Ako sa mužské násilie vzťahuje na sociálnu 

konštrukciu rozličných foriem maskulinity v škole, v športe, v práci , v médiách? Aký vzťah je 

medzi násilím a dominantnými formami maskulinít?  Sledujú sa potom 2 základné témy 

mužského násilia: moc a kontrola. 125  Na tomto mieste  sa nechceme rozpisovať 

o zaujímavých a prínosných zisteniach Hearna, Kimmela, Whiteheada,  Connellovej 

a mnohých ďalších. Chceme len poukázať na slabé reflektovania a takmer nijaké  praktické 
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využitie  zistení  kritických mužských štúdií  v oblasti  kriminalistiky, psychológie či 

pedagogiky na Slovensku. 

Osobitný význam majú poznatky o mechanizmoch  a spôsoboch konštruovania mužskej 

identity u mladých mužov,  spätých s diskurzom heroického násilia a patriarchálneho 

modelu. Analýza konštrukcie preferovanej seba-prezentácie mladých mužov  ukázala, že  

jedna zo stratégií ako dosiahnuť svoju vytúženú seba-prezentáciu  je  vyjasniť si, aký typ 

násilia použiť, voči komu, kde a z akých dôvodov.   Význam v naratívoch mladých mužov tu 

potom nadobúdajú maskulínne kategórie  hrdina/lotor/ne-muž. Pravdepodobne ide 

o spôsob  ako predísť vlastnej kategorizácií na dichotomickej osy obeť/páchateľ.126  

Úzku spätosť násilia s tradičnými patriarchálnymi predstavami potvrdzuje napríklad výskum 

Tottena, ktorý skúmal  30 mladých mužov vo veku 13 – 17 rokov patriacich do násilnej 

mládežníckej subkultúry. Všetci vykazovali charakteristicky protestnej a  negatívnej  

maskulínnej identity.  Ich  násilné správanie namierené proti dievčatám, gayom a rasovým 

menšinám je  reakciou na zablokovaný prístup k tradičným inštitucionálnym ziskom 

patriarchátu.  Násilie je tu kompenzáciou za vnímané ohrozenie ich maskulínnej identity. 

Významne rozdiely v skúmanej vzorke mladých mužov vysvetľuje miera súhlasu s 

patriarchálno-autoritatívnym modelom rodiny a rodu ako aj rôznosť foriem  a závažnosti  ich 

fyzického a sexuálneho násilia.127  

 

Na základe výskumu detstva páchateľov partnerského násilia na ženách boli identifikované 

dva hlavné komponenty, využiteľné pre prácu s násilníkmi, aj ako prediktorov DN: 

a) Chýbajúci pozitívny vzor otca – otec násilníka bol buď neprítomný alebo bol 

násilnícky. Ak bol otec neprítomný, osobnosť  budúceho násilníka bola formovaná 

vonkajšími modelmi a očakávaniami, pričom neistota v mužskej identite bola 

vyplnená domnele „maskulínnymi“ vzorcami správania. V prípade násilného otca 

nejde len o stotožnenie sa s predstavou, že násilie voči ženám a deťom je  

prirodzenou súčasťou  mužskej identity, ale väzby detí násilníckych otcov na matku 

môžu byť veľmi silné a v dôsledku nutného odpútania veľmi ťažké. Konečnom 

dôsledku môžu vyvolať  agresivitu a nenávisť k ženám. K mizogýnnym postojom môže 

doviesť budúceho násilníka aj silný konflikt  s vytváraním mužskej identity v dôsledku 

citových väzieb s matkou, drasticky ponižovanou otcom. 

b) Extrémne patriarchálna  štruktúra rodiny – v takejto rodine znamená uplatňovanie 

autority otca násilie, pričom otec nie je nikdy kritizovaní. Týraná matka  je potom 

vnímaná ako „nesvojprávna a závislá“ bytosť, ktorú riadi dominantný a neomylný 

otec.  Svet  dieťaťa je ohraničený prísnymi hierarchickými štruktúrami a funkčnými 

vzťahmi  s malým priestorom pre vlastnú individualitu a nekritickým prijímaním 

hodnôt   a noriem.128  
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Osobitnú rolu zohráva v živote budúceho násilníka jeho vlastná skúsenosť s týraním 

v detstve. Aj poznatky forenznej psychológie a psychopatológie potvrdzujú, že takmer každá 

obvinená či odsúdená osoba  mala detstvo poznačené nekvalitnou výchovou, ktorej súčasťou 

bola odťažitosť, nevšímavosť striedaná s fyzickým násilím, tyraniou či zneužívaním. Aj  

poznatky vývinovej psychológie opakovane potvrdzujú, že traumatizujúce zážitky z detstva, 

resp. rané spôsoby riešenie problému spojených s traumatizujúcimi zážitkami sa zvyknú 

fixovať s tendenciou stať sa rigidnými a ťažko zameniteľnými. 129  Viktimologické výskumy 

týraných žien taktiež potvrdili, že  priame či nepriame skúseností s násilím v ranom detstve 

mužského partnera sú silnejším prediktorom jeho násilného správania k partnerke, ako je 

skúsenosť s násilím v detstve žien.130   

 

Situácia je však komplikovanejšia a príčiny výskytu násilia páchaného na ženách majú 

charakter vzájomne pôsobiacich prediktorov. Rizikové faktory toho, že sa žena alebo muž 

stanú obeťou násilia zo strany intímneho  partnera, alebo že muž sa stane násilným voči žene 

boli medzinárodnými výskumami opakovane zisťované. Doposiaľ najrozsiahlejší, 

medzinárodný a komparatívny výskum partnerského násilia na ženách (IVAWS)  využitím 

regresnej analýzy (štatisticko-matematická metóda na zisťovanie intenzity pôsobiacich – 

korelujúcich faktorov) priniesol poznatok, že  najintenzívnejším prediktorom  NPŽ zo strany 

intímneho partnera je dominantne kontrolujúce a psychicky zneužívajúce správanie 

muža.131 

Podobne štatistický model na zistenie variancie partnerského násilia vo fínskych dvoch 

viktimizačných celonárodných výskumoch skúmal vplyv dĺžky partnerstva,  partnerský status 

a iných premenných a  poukázal na explanačnú silu  nasledovných  faktorov:   opitosť 

partnera, kontrolujúce správanie muža a skúsenosť obete aj partnera s násilím počas 

detstva. To  znamená, že niektoré charakteristiky správania mužského partnera treba brať do 

úvahy už v prvých fázach vzťahu na prevenciu vypuknutia jeho násilia.132   

Rodovo-podmienené násilie ako extrémna forma manifestácie a  udržiavania dominancie 

mužov nad ženami vo vnútri aj mimo rodiny bola potvrdená v celom rade výskumov 

a štúdií.133 

 

Bádatelia v oblasti psychoanalýzy upozorňujú, že ak ide o páchateľov násilia, treba si vážne 

odpovedať na otázku, čo to znamená zmena.  Táto otázka sa obzvlášť vzťahuje na mužov 

s extenzívnou históriou násilia, keď  kazuistika potvrdila, že ženy chceli  dlhodobo násilného 

partnera viac krát opustiť, ale pre ekonomickú závislosť tak neurobili. Vtedy sa bádatelia 

prikláňajú k feministickým argumentom o redistribúcií ekonomických zdrojov.  Práve 
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materiálne nerovnosti prispievajú totižto k emocionálnym prekážkam, ktoré bránia ľuďom 

opustiť tyranský vzťah.134 

Osobitnou kapitolou je vzťah násilných mužov – otcov a ich vzťah či  inštitucionálne 

a legislatívna úprava styku s ich deťmi. Viaceré programy majú vytvorené osobitné skupiny 

pre prácu s mužmi – otcami, kde deti sú sekundárnymi ale aj primárnymi obeťami DN. Táto 

otázka sa začala riešiť  už takmer pred 10 rokmi, keď  bolo zistené, že muži – páchatelia začali  

súdne upravený kontakt s deťmi po rozchode  s partnerkou využívať na opätovné udržiavanie 

kontroly a dominancie  nad partnerkou.  Eriksson a Hester  už v roku 2001 poukazujú na 

opatrenia rodinných politík v EU  na udržiavanie rodinných väzieb bez vnímania  mužovho  - 

otcovho násilia.135  

Bádateľky poukazujú na zistenia realizovaného prieskumu s expertmi  a expertkami na DN, 

ktorí o materstve týranej matky  nemali problém referovať, s častým poukazovaním na 

prítomnosť nejakého deficitu jej výkonu materskej roly. O otcoch – násilníkoch  výpovede 

expertov- expertiek na DN boli takmer nulové, t. z. akoby otázka „adekvátnosti násilného 

otca“ vôbec nebola nastolená. Vysvetlenie priniesli ďalšie zistenia z tohto výskumu: 

pracovníčky/čky v oblasti DN používali  rodovo komplementárnu konštrukciu rodičovstva ako 

svoje východiská. To znamená, že matka je primárne zodpovednou osobou o starostlivosť 

o deti a otec  je najmä hlavným živiteľom. Dôsledkom je, že ak sa hovorí o rodičovstve, 

implicitne sa tým myslí materstvo ako štandard dobrého rodičovstva napĺňajúci citové 

potreby dieťaťa a zodpovednosť za jeho vývin.  To má však za následok, že  v politikách 

rozvodu v dôsledku partnerského násilia sa už  uvažuje  o mužoch len ako o násilných  

manželoch/partneroch, ale nie o násilných otcoch.136 

Experiment v Minneapolise zacielený na prípravu účinných opatrení na zaobchádzanie 

s páchateľmi DN zo strany polície zistil, že  na niektoré skupiny páchateľov DN pôsobí hrozba 

oficiálnych sankcií. Čím je  páchateľ závislejší na sociálnych vzťahoch (väzbách) tým citlivejšie 

reaguje na sankcie.  Tým možno rozdeliť páchateľov DN na sociálne problémových a tých so 

všeobecnou kriminálnou kariérou) a na násilníkov dvoch tvárí, ktoré do kontaktu s políciou 

a trestnou justíciou ešte neprišli.137 

To nás privádza k ďalšiemu významnému aspektu PP, ktorým je správna diagnostika  typu  

násilného muža  za účelom poskytnutia adekvátneho programu, napríklad jeho intenzity. 

Hoci viaceré štandardy majú v sebe zakomponované úvodné posúdenie páchateľa, neobjavili 

sme zatiaľ štandardizované či odporúčané nástroje na zistenie typu páchateľa.  WWP 

smernice napríklad upozorňujú na zváženie iných programov, služieb pre mužov s poruchou 

osobnosti či závislosťou na alkohole, zatiaľ čo iné, napríklad BIS,  rátajú s protialkoholickým 

liečením ako simultánne poskytovaným programom. Je zrejmé, že typológia páchateľov DN 

by mala byť diferenciačným faktorom modelu PP, pričom  je otázne, ktoré kritériá pri 
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vytváraní typu páchateľa sú pre model PP rozhodujúce a či vôbec. Môžeme uvažovať 

minimálne o nasledovných diferenciačných osiach,  kontinuách:  

a) dobrovoľnosť/nedobrovoľnosť účasti  v PP   

  či sa násilník prihlasuje do programu úplne z vlastnej vôle, môže byť 

problematické, vzhľadom na to, že častokrát ide o podnet či podmienku 

obete, alebo impulz  MVO pracujúcich s obeťami.    

 Na druhej strane však ide o účastníkov PP na základe príkazu probačného či 

iného rozhodnutia, pred či po výkone odňatia slobody a pod, na podnet  

zodpovedných inštitúcií intervenujúcich do prípadov DN  

b) miera recidívy  

 počet/frekvencia násilných útokov a ich závažnosť, prípadne dĺžka a poradie 

násilného vzťahu by mali byť  rigoróznymi  kritériami posúdenia páchateľa 

 na jednom póle pôjde o násilníkov  s „nábehom“ na násilné, kontrolujúce 

správanie s pravdepodobným trendom k zvyšovaniu  intenzity  násilného 

správania, na druhej sú tzv. chronickí agresori, ktorí môžu byť do PP 

zaraďovaní už po niekoľkých neúspešných pokusoch 

c) miera rigoróznosti patriarchálnych postojov (tradičnej, hegemónnej maskulinity) 

 skúmaná cez postojové škály rodových rolí v rodine a spoločnosti, ideálneho 

muža/ženy, vzťah k násiliu a pod. 

Z doteraz známych evaluačných výskumov možno uvažovať aj o dosiahnutom vzdelaní 

páchateľa a  etnicite/národnosti ako diferenciačných faktorov pre zostavenie vhodného 

modelu – prístupu PP.   Samotná realizácia viacerých typov programov však môže narážať na 

prekážky aplikácie PP vzhľadom na odporúčanú skupinovú terapiu, nízky počet rovnako 

diagnostikovaných páchateľov, a pod.  

V odbornej literatúre sa  objavujú viaceré typológie páchateľov  domáceho násilia vzhľadom 

na závažnosť agresívneho konania. Napríklad Voňková a Netík na základe štúdia odbornej 

literatúry a výsledku empirického  šetrenia zostavili 3 základné typy páchateľov partnerského 

násilia138: 

1) Nepatologický typ – muži konajúci pod vplyvom chronicky neriešiteľných konfliktov, 

ich agresívne konanie je prevažne situačne podmienené.139 

2) Antisociálny typ -  pozostáva hlavne z kriminálnych recidivistov, často všeobecných 

agresorov, typicky anomálnych až psychopatických osobností; ich agresia môže byť 

spontánna, ale aj reakcia na aktuálny konflikt; agresívne správanie je podmienené 

viac osobnostne ako situačne. 
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3) Pasívne agresívny typ -  závislý, prípadne neuroticky typ pozostávajúci z mužov 

konajúcich na jednej strane pod vplyvom chronickej konfliktnej situácie,  na druhej 

strane čiastočne  situačne a čiastočne aj osobnostne podmienečne.  

Dané typy sú vytvorené na základe vnímania DN ako konfliktu, výrazne opomínajúceho 

rodový aspekt násilného konania.  Autor a autorka odporúčajú svoj navrhovaný program 

terapeutickej starostlivosti  pre 2. a 3.  typ  páchateľov DN, v budúcnosti realizovaný vo 

vytvorenej siete sociálnych a zdravotných zariadení v českej republike. 140  Program je 

primárne určený pre zdravotnícke  pracoviská zaoberajúcimi sa psychoterapiou a slúži 

výhradne pre páchateľov DN mimo zákon odňatia slobody, teda na slobode. Predpokladom 

je však  spolupráca s celoštátnymi zložkami Intervenčných centier a Probačnou a mediačnou 

službou Ministerstva spravodlivosti ČR.141 

Iní, psychologicky orientovaní experti a expertky na DN považujú za  rozhodujúcu  príčinu DN  

povahové zvláštnosti a najmä poruchy osobnosti násilníka. Preto aj psychologické prístupy 

k typológiám násilníkov prihliadajú k trom hlavným kritériám: 

a) závažnosť a povaha produkovaného partnerského násilia 

b) všeobecnosť alebo špecifickosť násilia, t. j. či sa násilie prejavuje iba v partnerskom 

vzťahu, alebo aj mimo neho 

c) prítomnosť či neprítomnosť porúch osobnosti (psychopatologické hľadisko)142 

Percentuálne zastúpenia páchateľov DN s poruchami osobnosti v niektorých výskumoch 

predstavovalo až 80%, čo bolo spôsobené aj zložením klinickej vzorky mužov zväčša zloženej 

s z evidovaných (súdne) páchateľov. V dôsledku kritiky a rôznych  (aj politických) tlakov 

sa v priebehu 90. rokov  presadzuje depatologizácia  domácich násilníkov a objavujú sa 

výskumy s evidenciou o tom, že až 40% násilníkov nemožno vtesnať  pod psychiatrické 

diagnózy.  V dôsledku toho sa objavujú iné typológie, napríklad inštrumentálny a impulzívny 

typ páchateľa DN Gottmana (1995), alebo nasledovná, údajne ustálená všeobecná 

klasifikácia páchateľov DN pre účely orientačného posúdenia násilnej osoby. Pritom nejde 

o typológiu zostavenú na základe empirického skúmania, ale pravdepodobne na základe 

diskusií expertov a expertiek 143: 

a) osoba s dvojakou tvárou bez výrazných príznakov psychopatológie 

b) všeobecne násilná osoba  

c) násilník, u ktorého dominujú problémy závislosti (alkoholizmus, drogová abúzia,...) 

d) násilník s psychickou záťažou 

Iný prístup ponúkajú Holtzworth a Munroe (1994), ktorí  sa zamerali na psychologický profil 

osoby zostavený na základe posúdenia 2 druhov faktorov: distančných a proximálnych. 
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Distančné premenné sú: genetické vplyvy (temperament), skúsenosti z detstva( zneužívanie 

v detstve, asistovanie DN medzi rodičmi), skúsenosti z rovesníckych  skupín. Proximálne 

premenné tvoria: väzba k druhým osobám, impulzivita, sociálne zručnosti (asertivita, 

schopnosť korektne interpretovať zámery druhých), postoje voči ženám, postoje k násiliu.144  
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9. DISKUSIA A ZÁVERY  

 

Na zavádzanie a fungovanie PP na Slovensku významne vplýva aj postoj organizácií 

poskytujúcich pomoc ženám zažívajúcim násilie. Vzhľadom na stále problematické, 

nedostatočné a nesystematické financovanie služieb pomoci a ochrany žien, sa tieto 

organizácie oprávnene obávajú o ešte väčšie krátenie financií, resp. rozdrobenie či 

presmerovanie finančných zdrojov. 145  Vzhľadom na základnú charakteristiku všetkých 

analyzovaných štandardov PP -  podmienená prepojenosť PP so službami pomoci pre obete 

s cieľom zvýšenia ochrany a bezpečnosti žien a ich detí (štandardy BIS, RESPECT,  BAG-

TäHG, WPP, Wiener Anti – Gewalt – Programms, atď.), považujeme za rozhodujúcu 

následnosť vybudovania a zavádzania  intervenčných služieb pomoci. Na prvom mieste by 

malo byť zavedenie efektívneho  systému ochrany žien a ich detí zažívajúcich násilie  a ako 

následná či paralelná  súčasť prevencie neopakovania násilia  na ženách aj programy pre 

páchateľov.  

Typické pre túto oblasť je, že vzhľadom na finančné nároky komplexnej evaluácie programov 

sa pristupuje k výmene manuálov medzi krajinami a ich implementácia v novej krajine, ktorá 

môže mať iné socio-kultúrne predpoklady úspešného zavedenia PP. Pritom sa len málokedy 

overuje trasferabilita programov, ako jedno z kritérií „dobrej praxe“.  

Dostupné evaluácie PP naznačujú, že  programy  nie sú univerzálne úspešné a ich efektivita 

závisí od mnohých aspektov. Nízka úspešnosť niektorých PP však môže byť spôsobená 

nedostatočnou aplikáciou celkového intervenčného systému v prípadoch NPŽ, nie  

nastavením PP.  

Celkovo možno v súvislosti s PP konštatovať niektoré rozporuplné aspekty: 

a) Dobrovoľnosť vs.  nedobrovoľnosť zaraďovania mužov - páchateľov do PP  - žiaduce je 

zachovanie obidvoch možností vstupu mužov do PP a obidva spôsoby považovať za 

rovnocenné. Dostupné evaluácie však práve dobrovoľnosť či nedobrovoľnosť vzťahujú na 

predpoklad úspechu programu. Na jednej strane zaraďovanie páchateľov na základe súdnych  

príkazov a hroziacich sankcií zvyšuje predpoklad dokončenia PP aj zastavenie násilného 

konania, na druhej strane je dobrovoľný vstup  do PP považovaný za jeden z dôležitých 

predpokladov skutočnej, nielen deklarovanej ochoty  zmeniť sa.  To súvisí aj s názorom 

odborníkov, že nariadenie PP  má byť doplnkom trestu, nie jeho náhrada či alternatíva. 

Dostupné  systematické a dlhodobé evaluácie  sa vzťahovali najmä na páchateľov, ktorí sa 

zúčastňovali PP nedobrovoľne.  Skúsenosti poskytovateľov PP ukazujú, že muži iba zriedkavo 

sa dobrovoľne prihlasujú a funguje iba účasť na príkaz  prokuratúry či  súdu Ako  ukazujú 

výskumy z viacerých krajín (Rakúsko,  Veľká Británia apod.) väčšina páchateľov sa PP zúčastní 

nedobrovoľne, ako súčasť či podmienka súdneho  poriadku. Vzhľadom na to, že iba malá časť 
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páchateľov sa dostane pred súd, je nevyhnutné, aby prístup do PP bol zabezpečený aj z iných 

inštitúcií či smerov. Účasť v PP by mala byť preto súčasťou „nariadení“  na základe hlásenia 

zdravotníckych zariadení či zariadení sociálnych služieb, ktoré prichádzajú do styku s obeťami  

alebo aj s násilníkmi.   

b) štandardizovaný monopol na poskytovanie PP vs.  vzájomne si konkurujúce PP – tieto 

otázky sa vzťahujú na to, ako najlepšie zostaviť a „prevádzkovať“ poradenský a intervenčný 

systém PP. Teda procesné otázky, ktoré však môžu zohrávať dôležitú úlohu. Administrovanie 

programov je veľmi rôznorodé. Niekde sú zavedené klinické odborné skupiny, inde zase 

agentúrne založené  poradenské služby.  V niektorých krajinách funguje celý rad navzájom si 

konkurujúcich  programov, inde zase majú jeden alebo dva programy, ktoré majú monopol 

na poradenstvo tohto druhu.  Niektoré agentúry majú zavedenú spoluprácu so súdmi 

a prípadový manažment, aby  pomohli koordinovať jednotlivé zložky intervencie.  Inde sa 

však spoliehajú na rozhodnutie probačných oddelení. Je možné, že práve nastavenie systému 

a jednotlivých jeho zložiek bude mať vplyv aj na fungovanie a výsledky PP. Vplyvy 

jednotlivých  systémových zložiek  by preto mali byť súčasťou viacdimenzionálnej 

evaluácie.146  

c) liečenie vs. práca s mužmi vs. reedukácia vs. psychoderapia  - do pozornosti by sme chceli 

dať aj používanie terminológie v tejto problematike, ktoré má často politickú ale aj vedecko-

disciplinárnu konotáciu,  t. j. daná aktivita alebo fenomén sa pomenúva často účelovo alebo 

podľa zaužívanej terminológie tej ktorej vedeckej disciplíny participujúcej na riešení 

problematiky a naznačuje, predpokladá či dokonca vnucuje konkrétne nazeranie a chápanie 

daného fenoménu jeho pomenovaním/označením. Úplná objektivita v označovaní  

a prístupoch zrejme nie je  dosiahnuteľná, ale treba mať na pamäti skryté predpoklady 

a možnú predpojatosť, ktoré sa v danom označovaní  skrývajú: 

 Programy pre prácu s páchateľmi  sú označované aj ako liečenie, resocializácia, 

reedukácia (prevýchova), terapia, postpenitenciárna starostlivosť a pod. V prípade 

liečenia sa indikuje, že muž páchajúci násilie je chorý a že násilie páchané na ženách 

je dôsledkom jeho choroby, pričom môže choroba  slúžiť ako ospravedlnenie 

násilného konania a stieranie prebratia zodpovednosti za svoje vlastné konanie.  Aj 

keď nevylučujeme, že páchateľovi môže byť diagnostikovaná osobnostná porucha  

(napr. dissociálna porucha osobnosti), viaceré štandardy PP upozorňujú, že práve 

diagnostiková psychopatológia ako primárna príčina DN nie je vhodným prístupom 

v PP (viac pozri štandardy BIS – USA). Podobné významy skrývajú aj ostatné 

označenia PP – reedukácia indikuje výchovné – pedagogické nazeranie na problém, 

kedy treba násilníka prevychovať, opätovne vzdelať, čo  nemusí byť vždy samotným  

dospelým mužom prijaté ako  vhodné riešenie. Zavádzajúci pojem je aj psychologické 
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poradenstvo pre páchateľov (psychológovia zriedkakedy radia, ide skôr o tereputický 

prístup). 

 Rôznorodosť v označovaní PP  podľa jednotlivých analyzovaných štandardov 

poukazuje aj na ich hlavný účel, ktorý majú plniť. „Batterer  intervention“ naznačuje  

zasiahnutie, zakročenie proti tyranom;  Domestic Violence Prevention Programmes 

zase dôraz na  zacielenosť  programu na predchádzanie ďalšieho násilia   a ochrany 

obetí.  

Podobne sa “zvýznamňujú“ aj  označenie muž – páchateľ, čo v trestnoprávnom ponímaní je 

osoba, ktorá sa dopustila trestné činu a bola kvôli tomu stíhaná, z kriminologického hľadiska 

môže ísť aj o osobu, ktorá sa dopustila trestného skutku, ale nie je stíhaná147 a pod. 

Z hľadiska PP, ktorých súčasťou je aj uvedomenie si, že násilie voči partnerke je trestné, je 

potom použitie  muž - páchateľ   namieste.   Pre zvýraznenie mocenského a rodovo 

nerovného aspektu násilia sa používa aj označenie „zneužívateľ“ , v kontexte hegemonickej 

maskulinity a zneužívania patriarchálnych výhod, respektíve ich domnelej oprávnenosti. 

Podobne môžeme uvažovať aj o pojmoch násilné konanie či násilné správanie. Konanie je 

označením robenia aktivity s nejakým zámerom, úmyslom, uvedomovanou intenciou, 

sledovaním nejakého cieľa, zatiaľ čo správanie nemá atribút úmyslu. 

 

Situácia na Slovensku je vzhľadom na túto problematiku viac ako 20 rokov pozadu. Táto 

skutočnosť súvisí aj s celkovým riešením NPŽ, kde stále chýbajú dostatočné  služby  čo do 

počtu a čo do kvality pre ženy zažívajúce násilie. Zistené skutočnosti však naznačujú, že 

existujú „pozitívne odborné ohniská“, ktoré majú potenciál špecializovaný program pre 

mužov- páchateľov NPŽ zaviesť.  Samozrejme,  prioritou je adekvátny počet odborníkov 

vyškolených osobitne pre túto  oblasť.  

V štúdií sme sa nezaoberali programami či spôsobmi „liečenia“ páchateľov sexuálneho 

násilia na ženách (znásilnenia počas  rande, znásilnenie  či sexuálne násilie cudzím mužom, 

lúpežné prepadnutie či vražda so sexuálnym motívom).  Tieto formy násilia páchaného 

mužmi na ženách sú často „liečené“  sexuologickými prístupmi, pričom sa často opomína 

mocenský  aspekt  vykonaného sexuálneho aktu a inštrumentalizácia sexuálneho  správania 

na zastrašenie, poníženie a prejav mužskej dominancie nad ženami s cieľom udržania,  či 

upevnenia svojho mocenského postavenia a získania výhod. Príkladom je prepadnutie 

a zbitie Hedvigy Malinovej s údajným národnostným motívom, pričom sa opomína fakt, že 

išlo o prepadnutie ženy  mužmi a vyhrnutá sukňa, pomliaždeniny na stehnách  naznačujú  

okrem rodovej podmienenosti násilia aj sexualizovaný motív prepadnutia. Analýza  

praktizovaného „liečenia“ páchateľov sexuálneho násilia na ženách a príčinné súvislosti 

sexuálneho či sexualizovaného násilia mužov voči ženám by si zasluhovala osobitnú 

pozornosť.  
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