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Ľudské práva 
v partnerstve

O domácom a rodovo podmienenom násilí sa často hovorí ako o poru- 
šovaní základných ľudských práv. Prečo? Veď keď sme doma, sme v   
súkromí a žiadne ľudské práva by nám nemali brániť v správaní sa podľa 
našich predstáv, zvykov, tradícií... Stačí si letmým okom prebehnúť zo-
znam základných ľudských práv garantovaných týmto medzinárodne  
kodifikovaným a uznávaným dokumentom a predstaviť si situáciu obe-
te násilného vzťahu a iste si všetci vieme predstaviť k porušovaniu kto-
rých z nich v takomto vzťahu dochádza. Pripomeňme si, aké základné 
ľudské práva nám tento dokument zaručuje a zamyslime sa akým spô-
sobom a čím sú resp. môžu byť v násilnom vzťahu porušované:

• spôsobilosť každého na práva;
• právo na život;
• nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia;
• zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho  

zaobchádzania alebo trestu;
• osobná sloboda;
• zákaz nútených prác alebo služieb;
• právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti  

a na ochranu mena, na  ochranu pred 
neoprávneným zasahovaní do rodinného a súkromného života;

• ochrana pred neoprávneným zhromažďovaním, uverejňovaním  
alebo zneužívaním údajov o svojej osobe;

• právo vlastniť majetok;
• nedotknuteľnosť obydlia;
• listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ, iných  

písomností, ochrana osobných údajov;
• sloboda pohybu a pobytu, zákaz vyhostenia vlastného občana;

• sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, právo 
zmeniť náboženské vyznanie a vieru, verejne prejavovať  
svoje zmýšľanie, náboženstvo, vieru, zúčastňovať sa náboženských  
obradov, vyučovania náboženstva, organizácia cirkví;

• branná povinnosť, vojenská služba.

Všeobecná deklarácia ľudských práv bola prijatá na zasadaní III Val-
ného zhromaždenia Spojených národov 10.decembra 1948. 
Neúradný preklad je prílohou tejto príručky a môžete ho nájsť aj na 
tomto web sídle:
https://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06UDHRvSVK.pdf 

1.  
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Čím sú jednotlivé fázy charakteristické?

2. Fáza výbuchu alebo fáza akútneho incidentu násilia 
– ide o moment, kedy sa nahromadené napätie uvoľní a prevalí, teda o 
samotný akt násilia. Výbuch môže mať rôzne formy, intenzitu a môže 
trvať rôzne dlhý čas. Prichádzajú do úvahy všetky možné druhy nási-
lia – facky, bitky, nadávky, kopanie, zastrašovanie zbraňou, hádzanie 
predmetov...

Žijem v násilnom 
vzťahu?

Odpoveď na túto otázku nie je ľahká. Najmä ak si uvedomíme, že väčšina 
vzťahov v našom geopolitickom a spoločenskom priestore sa uzatvárana 
základe príťažlivosti, vlastnej vôle a  lásky... Je jedným z  najkrutejších 
zistení a  najboľavejšieho otvorenia očí pred realitou keď si, žena ale-
bo muž, musia pripustiť, že sa ich to týka, že žijú v násilnom vzťahu. 

O čom hovoríme, keď hovoríme o násilí vo vzťahu?

Jednou z  najcharakteristickejších čŕt násilného vzťahu je jeho cyk-
lickosť. Iste, dá sa oponovať, že aj náš bežný život prebieha v cykloch 
a  niektoré udalosti, nálady, prejavy správania majú v  našich životoch 
tendenciu opakovania sa. Výrazným rozdielom je však prítomnosť opa-
kujúceho sa napätia a nátlaku, ktorý sa stupňuje. V prípade násilného 
vzťahu hovoríme o Cykle násilia:

1. Fáza narastania napätia
– v domácnosti rastie napätie, obete majú pocit, že sa asi niečo stane. 
Veľmi často však tento pravdivý pocit potláčajú a nechcú mu uveriť. Na 
začiatku sa môžu vyskytovať menšie incidenty verbálneho, emocionál- 
neho či fyzického charakteru. Ich intenzita a frekvencia pomaly narastá. 
Obeť sa snaží, aby svojím správaním nevyvolala ďalší incident. Obviňuje 
seba alebo príčinu kladie na vonkajšie okolnosti. Ide o obranný me-
chanizmus popierania, ktorým sa snaží zvládnuť svoju ťažkú situáciu. 
Napätie narastá, táto fáza môže trvať od niekoľkých minút po niekoľko 
mesiacov.

3. Fáza popierania
– obeť sa snaží ospravedlniť agresora (napr. „nie je až taký zlý“ a pod.), 
obviňuje samú seba (napr. „tiež musím niečo zmeniť“ a pod.) a hľadá 
príčiny výbuchu agresora v iných vonkajších okolnostiach.

2.  
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Dĺžka a vývoj každej fázy cyklu násilia sa môže meniť od prípadu 
k prípadu – obete, v závislosti napríklad od:
• charakteru a trvania vzťahu; 
• sociálno-ekonomického zázemia obete a páchateľa; 
• typu násilia, ktoré obeť zažila; 
• prítomnosti detí alebo iných dotknutých osôb; 
• prítomnosti návykovej látky alebo alkoholu; 
• pomoci a podpore, ktoré sú obeti poskytnuté; 
• miery izolovanosti obete.

Ako rozpoznám, že žijem v násilnom vzťahu? 
Odpoveď na niekoľko nasledujúcich otázok môže pomôcť pri seba- 
identifikácii zneužívanej osoby v násilnom vzťahu.

• Ponižuje Vás verbálne – nadáva Vám?
• Napadol/napadla Vás fyzicky (sotenie, kopanie, škrtenie atď.)?
• Zastrašuje Vás násilím?
• Napáda osoby mimo domácnosti?
• Vyhráža sa Vám zabitím alebo samovraždou?
• Je voči Vám alebo deťom extrémne vlastnícky/vlastnícka?
• Bráni Vám v kontakte s rodinou alebo priateľmi, izoluje Vás  

od okolia?
• Kontroluje Vás alebo sleduje?
• Vynucuje si od Vás vykonávanie triviálnych činností alebo ním/

ňou stanovených pravidiel?
• Snaží sa Vás ovládať, manipulovať prostredníctvom detí?
• Nedáva Vám dostatok financií alebo musíte o ne prosiť?
• Ničí Vám vedome Vaše obľúbené veci?
• Trpí nejakou látkovou/nelátkovou závislosťou?
• Bol/bola v minulosti trestaný/trestaná?
• Máte pocit ohrozenia života alebo zdravia?
• Núti vás k sexu i keď odmietate?
• Útoky na Vašu osobu majú stupňujúcu tendenciu? Vyskytujú sa 

čoraz častejšie?
• Po jednotlivom útoku sa snaží ospravedlňovať, sľubuje Vám,  

že sa to už nebude opakovať?

Stalo sa Vám, že Váš partner/partnerka :

Pokiaľ ste odpovedala kladne na niektorú z uvedených možností, môže 
u Vás ísť o násilie v partnerskom vzťahu. Ak ste odpovedali kladne na 
viac ako polovicu otázok, žijete v násilníckom vzťahu – STE OSOBA, 
NA KTOREJ JE PÁCHANÉ NÁSILIE. Každý človek má právo žiť 
bez násilia, preto ak žijete v násilnom vzťahu, netolerujte už ďalšie
násilie a nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc. Násilie samo od seba 
neprestane! Násilie ma tendenciu sa zhoršovať.

4. Fáza medových týždňov (falošných medových týždňov) 
– násilník sa správa kajúcne, ospravedlňuje sa za to, čo urobil, sľubuje, 
že sa to nebude opakovať, vinu za svoje správanie zvaľuje na problémy v 
práci alebo na samotnú obeť, čím v nej vyvoláva pocity viny. V tejto fáze, 
kedy agresor sľubuje, že sa zmení, nosí obeti darčeky, presviedča obeť 
ako ju veľmi potrebuje a miluje a tak obeť verí, že zase všetko bude dobré. 
V tejto fáze sa obeť obyčajne vracia k partnerovi a sťahuje žiadosť  
o rozvod, prípadne v tejto fáze „udobrenia“ dochádza často i k počatiu 
dieťaťa.Takýto cyklus môže na začiatku trvať viac ako rok. No neskôr, 
a postupom času sa môže skrátiť natoľko, že sa opakuje každý deň. 
Postupne sa fáza medových týždňov úplne vytratí a zostane len cyklus 
napätia, výbuchu a popretia.
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Obvyklý mýtus svedčiaci o nerozpoznávaní medzi konfliktom a nási-
lím hovorí, že násilie medzi partnermi nie je až také vážne, veď každý 
pár sa občas poháda. Áno, s druhou časťou tohto výroku sa nedá než 
súhlasiť. Vedieť sa pohádať, v zmysle vyargumentovať si svoje postoje, 
obhájiť ich pred partnerom bez zbytočných podpásových úderov v de-
bate (typu „aj Tvoja matka/Tvoj otec je taká/taký, ja vždy/Ty nikdy, 
keby som sa bola vydala za... / keby som sa bol oženil s... a pod.) Násilie, 
v zmysle porušovania základných ľudských práv, aplikácie cyklu nási-
lia sú vážnym problémom, ktorý ničí nielen životy žien a mužov žijú-
cich s násilným partnerom/partnerkou, ale ubližuje deťom, svedkom 
násilia, ktoré strácajú vieru vo svet dospelých, vieru v dobro a v  seba 
samých, keďže deti často podliehajú viere, že za násilie v partnerskom 
vzťahu svojich rodičov sú zodpovedné ony. S  takýmto presvedčením 
prichádzajú do sveta dospelosti a snažia sa budovať svoje vlastné vzťahy 
a  svoje rodiny. Výsledkom sú mnohokrát klientky a  klienti pomáha-
júcich profesií, v  tom lepšom prípade, v  tom horšom sú prijímateľmi 
rôznych druhov podpôr, obyvateľmi penitenciárnych a  detenčných 
zariadení. To všetko stojí spoločnosť nemalé prostriedky a  náklady 
spojené s „liečbou“ následkov násilných vzťahov významne negatívne 
ovplyvňujú aj celkový rozpočet jednotlivých štátov, tým, že z obetí, ale 
aj z páchateľov násilia sa často stávajú čistí prijímatelia bez schopnosti 
prispievať do spoločného rozpočtu spoločenstva. Tým sa „rodinný“ 
problém stáva problémom nás všetkých, problémom spoločenským.
Ako sa teda líši vzťah násilný, v  ktorom jedna strana operuje mocou 
a druhá sa ocitá v nerovnocennom postavení so vzťahom charakterizo-
vanom rešpektom a vzájomnou úctou.

Násilie vs. 
konflikt

3.  Aký je rozdiel medzi vzťahom násilným  
a vzťahom partnerským? 

Násilný vzťah Partnerstvo
Využívanie nátlaku a hrozieb Vyjednávanie a spravodlivosť

Čestnosť a zodpovednosťVyužívanie popierania a obviňovania

Využívanie zastrašovania Neohrozujúce správanie

Zodpovedné rodičovstvoVyužívanie detí

Využívanie emocionálneho násilia Rešpekt

Zdieľanie zodpovednostiVyužívanie mužských privilégií

Využívanie izolácie Dôvera a podpora

Ekonomické partnerstvoVyužívanie ekonomického násilia
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Moc 
a kontrola

Nenásilný vzťah Násilný vzťah
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Pri vymaňovaní sa z  násilného vzťahu hrajú významnú úlohu väzby 
a  záchranné sociálne siete, ktorými tá ktorá žena zažívajúca násilie 
disponuje. Keď hovoríme o  sieťach pomoci máme na mysli väzby na 
pôvodnú orientujúcu rodinu, na širšiu rodinu, priateľov, známych, 
kolegov, susedov... Sieť „laickej pomoci“ je významným faktorom pri 
rozhodovaní sa ženy o odchode od násilného partnera. Ak máte vo svo-
jom okolí, v svojej blízkosti ženu, ktorá javí známky zneužívanej osoby, 
prípadne naberie odvahu a zdôverí sa vám so situáciou násilia, ktorú 
prežíva vo svojom vzťahu, neurobíte chybu:

• Ak nebudete jej rozprávanie ignorovať, bagatelizovať, prerušovať ho 
alebo ju zastavovať v jej zdôverovaní sa.

• Ak budete počúvať to, čo vám hovorí.
• Ak budete venovať pozornosť jej potrebám – nájsť pomoc, odísť  

od partnera, poradiť sa o svojej situácii s niekým ďalším.

Pre obeť domáceho násilia, či násilia, ktoré je páchané na žene a jej de-
ťoch je nesmierne dôležitá pomoc „laickej“ verejnosti, čiže jej blízkych, 
známych či rodine.

Čo môžete urobiť, aby ste neublížili:
• Nespochybňovať
• Nezľahčovať
• Vypočuť
• Podporiť v rozhodnutiach
• Netlačiť do konania (prijať tempo ženy)
• Prejaviť občiansku statočnosť
• Odporučiť, nasmerovať k odbornej pomoci....

Ak sa vám zdôveruje s násilím potrebuje počuť najmä, že:
• jej veríte; 
• ste rada/rád, že sa vám zdôverila;
• mrzí vás, že to musí zažívať;
• nie je sama, ktorej sa to stalo, stáva sa to mnohým ľuďom;
• nie je to jej chyba;
• sú ľudia, organizácie, ktoré jej pomôžu

Cesty k pomoci4.  

Ak má byť vaša laická prvá pomoc účinná, uvažujte  
o nasledujúcich otázkach:

• Jedná sa o súčasné alebo minulé násilie?
• Je žena a jej deti v nebezpečenstve?
• Ako sa žena cíti a čo si o danej situácii myslí?
• Chce podniknúť ďalšie kroky? 
• Chce situáciu oznámiť príslušným orgánom?
• Či a čo sa pokúsila urobiť v minulosti a či a ako jej to  

pomohlo/nepomohlo?
• Pozná niekoho vo svojom okolí, kto by jej mohol pomôcť?

Pri reakciách na informácie o násilí je dôležité: 
• vyhnúť sa súdom a predsudkom 
• prejaviť osobe zažívajúcej násilie dôveru
• nformácie si overovať v rozhovore vedenom s otvorenými otázkami 

a zároveň sa zdržať hodnotiacich komentárov vychádzajúcich z va-
šich presvedčení o pravdivosti toho, čo ste počuli

• veriť osobe zažívajúcej násilie v prípade, že sa vám tvrdenia zdajú byť 
nedôveryhodné, častejšie sa stáva, že osoba zažívajúca násilie násilie 
zamlčuje ako účelové tvrdenia o násilí

• všimnúť si telesné zranenia, ale nevyslovovať v takom prípade vlast-
né domnienky

• neodmietať zaoberať sa týmto problémom: ak nie je vhodná doba, 
miesto, čas uistite osobu zažívajúcu násilie, že vás jej situácia za-
ujíma, a  že sa s  ňou budete kontaktovať v  čo najkratšom čase za 
vhodnejších podmienok, aby ste sa o  situácii mohli rozprávať v   
kľude, prípadne jej sprostredkujete kontakt na odbornú pomoc
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V  poradenských centrách špecificky zameraných na  pomoc ženám 
zažívajúcim násilie a  ich deťom sa uplatňujú princípy overené v  tejto 
oblasti praxou vyplývajúcou jednak z  histórie feministického hnutia 
ako aj zo skúseností žien pomáhajúcim ženám v krajinách, kde má táto 
pomoc dlhodobejšiu tradíciu než je tomu u nás. Koncept ženy pomáhajú 
ženám je účinnou súčasťou týchto princípov, keďže jednak umožňuje 
ženám zažiť skúsenosť bezpečného priestoru a  skúsenosti s pomocou 
od žien – profesionálne i osobnostne pripravených stáť na strane ženy aj 
v procesoch a v inštitúciách bez rodovo citlivého nastavenia, t.j. akcep-
tujúcich pretrvávajúcu nerovnosť mužov a žien.

• rodové chápanie násilia, násilie ako dôsledok nerovnosti  
medzi ženami a mužmi

• posilnenie
• bezpečie a dôvernosť informácií
• holistické služby – „všetko pod jednou strechou“
• dostupnosť služieb a nediskriminácia
• deti ako užívateľky/lia služieb
• spolupráca medzi inštitúciami
• dlhodobé poskytovanie služieb – koľko žena potrebuje,  

zabezpečenie financovania.

• je nevyhnutné dať najavo odmietavý postoj k násiliu a prejaviť nulovú 
toleranciu k takémuto správaniu

• uistite osobu zažívajúcu násilie, že za násilie nesie zodpovednosť 
jednoznačne násilný partner

• všetky vaše prípadné budúce kroky, konzultácia s  odborníkmi, 
prípadne s  ďalšími rodinnými príslušníkmi, priateľmi a  pod.  
konzultujte s osobou zažívajúcou násilie

• osoby zažívajúce násilie si niekedy neuvedomujú riziko, ktorému sú 
vystavené preto je vhodné, v takýchto prípadoch, primeraným spô-
sobom na tieto riziká poukázať

• je vhodné podať osobe zažívajúcej násilie i informácie o dostupnej 
pomoci, o tom, že poradenské centrá poskytujú pomoc aj anonymne 
a on–line formou, prípadne telefonicky

• každý prípad násilia v intímnom vzťahu je iný, jedinečný, spoločná 
je však snaha ochrániť život, zdravie, slobodu a dôstojnosť osôb zaží-
vajúcich násilie a ohrozených násilím.

Na Slovensku sa začala problematike násilia páchaného na ženách 
venovať skupina ženských organizácií, ktoré sa prvýkrát zjednotili 
a ich hlas významnejšie zaznel v 90tych rokoch v rámci kampane 
Každá piata žena, ktorá zarezonovala nie len v laickej, ale aj v odbor-
nej verejnosti. Od tohto obdobia vznikajú ďalšie organizácie, ktoré 
sa spolu s angažovanými profesionálmi a profesionálkami z rôznych 
relevantných oblastí tejto téme venujú a spolupodieľajú sa na spolo-
čenskej zmene postoja k tejto problematike, či už o oblasti legislatívy, 
sociálnych služieb, psychológie, medicíny, pedagogiky a pod. V súčas- 
nosti existujú v oblasti pomoci organizácie a zariadenia, ktoré buď 
akceptujú potrebu špecifickej a multidisciplinárnej pomoci ako aj tie, 
ktoré nie sú takto špecifické a s obeťami násilia v intímnych vzťahoch 
pracujú v rámci sociálnej záchrannej siete či už v nízkoprahových 
zariadeniach, kde sa ženy a deti dostávajú do kontaktu s ostatnými 
cieľovými skupinami zo sociálnej záchrannej siete, čo je často dôvo-
dom pre nevyhľadávanie takýchto zariadení a preferencie ostať radšej 
v násilnom vzťahu než sa ocitnúť na „okraji spoločnosti“ v zariadení 
spolu s osobami prejavujúcimi sociálno–patologické správanie.   
Zoznam týchto poradenských centier a zariadení prikladáme 
v prílohe.

Medzi ďalšie princípy pomoci špecificky orientovanej na ženy zažíva-
júce násilie a ich deti, ktoré sú aj súčasťou takzvaných minimálnych 
štandárd Rady Európy pre pomoc tejto cieľovej skupine, patria: 
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Poradenské centrá poskytujú:
• krízová intervencia a krízové poradenstvo
• telefonické, individuálne, emailové poradenstvo, 
• v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva: identifikácia 

násilia – odhad nebezpečenstva – bezpečnostné plány – plány  
sociálnej práce s klientkou – intervencie s klientkou a pre klientku

• základné a špecializované sociálne poradenstvo, psychologické a  
právne poradenstvo, finančné, pracovné, špeciálno – pedagogické 
poradenstvo pre deti klientok

• spolupráca s ÚPSVaR, OSPODaSK, miestnou samosprávou,  
súdmi, políciou 

• možnosť núdzového ubytovania v zariadení núdzového bývania  
– Bezpečný ženský dom

• sprevádzanie – sociálna asistencia a terénna práca 
• pravidelné podporné skupiny bývalých a súčasných klientok  

(otvorená, rôznorodá skupina, ktorej princípy sú zdieľanie,  
spolupatričnosť, svojpomoc žien, vypočutie, porozumenie)

• pravidelné komunity žien a komunity detí ubytovaných v BŽD  
(informovanie o živote a zmenách v BŽD, oznamy, komunikácia  
o problémoch, riešenie problémov, motivácia k vzájomnej pomoci,  
zlepšenie vzájomného spolužitia a spolupráce)

• preventívne aktivity 

Existuje mnoho dôvodov, prečo je pre ženu zažívajúcu domáce a se-
xuálne násilie ťažké odísť od svojich zneužívajúcich partnerov. Prvým 
dôvodom je jednoznačne  strach.  Žena zažívajúca násilie je často pre- 
svedčená, že je viac nebezpečné násilného partnera opustiť, než ostať 
vo vzťahu s ním. Násilník často hrozí ublížením na zdraví alebo do-
konca zabitím ženy zažívajúcej násilie v prípade, ak sa pokúsi o odchod. 
O hrozbách, spojených s odobratím či zranením detí, ani nehovoriac.

Odísť? Či neodísť?

Medzi najčastejšie dôvody, prečo ženy neopustia svojho partnera, či 
manžela patria:

• Sociálna a ekonomická izolácia
• Pocit stigmy, hanby a neúspechu
• Pocit úplnej rodiny a starostlivosti o deti
• Sľuby o zmene verzus podanie „pomocnej ruky“ zneužívateľa.

Čoho sa vyvarovať5.  

Prichádzajú k nám ženy, ktoré sa rozhodli niekomu povedať, čo sa im 
deje. Je možné, že žena chce len zistiť, aké má možnosti, alebo potrebuje 
okamžitú pomoc. Je možné, že len potrebuje, aby si ju niekto vypočul. 
Jej rozhodnutie povedať niekomu, čo sa s ňou deje, je niekedy naozaj 
prvý krok, ktorý urobila pre seba. Našou úlohou je vypočuť ju a pove-
dať, čo sa dá robiť. Je možné, že už stratila schopnosť samostatne rozho-
dovať. Je tiež možné, že chce, aby sme jej navrhli ďalší krok a rozhodli za 
ňu, ale našou úlohou je pomôcť jej urobiť jej vlastné rozhodnutie.
Nekonať za ženu, čakať na jej rozhodnutie, neprešla si v jej mokasínach, 
koľkokrát sa pokúsila odísť...
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Efektívny spôsob, ako sa dostať von z tmy, viny, hanby a všetkých 
ponižujúcich pocitov, spočíva vo  vypočutí si slov ženy zažívajúcej ná-
silie.  Alebo aspoň v jej povzbudení:  hovoriť o prežívanom násilí na-
hlas, ak sa čosi takéto u nej doma deje.

• Je náročné byť v úplnom bezpečí od násilného expartnera. Mnohé 
ženy sa vracajú, pretože neveria, že sa môžu oslobodiť od hrozby 
násilia. 

• Nátlak na udržanie rodiny pohromade. Žena je ochotná dať mužovi 
druhú šancu, najmä ak on sľúbi, že sa to už nebude opakovať. 

• Nie je ľahké byť osamote, najmä ak vlastná sebaúcta je dosť nízka.  
V našej spoločnosti sa hľadí na matky bez partnera negatívne. Pre  
mnoho žien je náročné prekonať problémy osamote, najmä ak sa  
k nim nedostane podpora, ktorú potrebujú. 

• Finančná tieseň je dôležitý dôvod, pre ktorý sa ženy vracajú do  
násilného vzťahu

Žena sa vracia do násilného vzťahu z viacerých praktických  
dôvodov: 

Čo dokáže (a nedokáže) naša legislatíva

Problematikou násilia sa zaoberajú viaceré legislatívne úpravy, keď-
že Slovensko nemá doposiaľ samostatný zákon o  Domácom násilí či 
Násilí páchanom na ženách a deťoch. Základnou legislatívou, v ktorej 
nachádzame možnosti riešenia problematiky násilia páchaného na že-
nách a ich deťoch nájdeme v:

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.,
Zákon o  sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorého novela reflek-
tuje viaceré ľudsko-právne dokumenty ako napr. Ústavu Slovenskej 
republiky,  Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 

– 2020 a viaceré medzinárodné dokumenty. Násilie na ženách je tak 
vnímané primárne v kontexte ľudských práv. Vychádzajúc z ľudsko- 
právneho prístupu sú v  Zákone o  sociálnych službách definované  
základné práva prijímateľov sociálnych služieb, ktorí do týchto služieb 
vstupujú dobrovoľne a na základe svojej slobodnej vôle. Prioritne ide 
o sociálnej služby na komunitnej úrovni, ktoré predstavujú predovšet-
kým terénne, ambulantné a nízko kapacitné pobytové sociálne služby.  

Novelizácia Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa zaoberá 
cieľovou skupinou žien zažívajúcich násilie a ich detí v rámci kategórie 
fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii (§ 2 ods. 2 písm. g), ktoré 
sú zahrnuté ako cieľová skupina pre poskytovanie odborných činnos-
tí podľa ich potrieb a v paragrafe § 29, kde je Zariadenie núdzového 
bývania charakterizované službami poskytovanými v tomto druhu  
zariadenia.

Nie si “Batman”6.  
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Zákon  o obetiach trestných činov 
Pomerne novou legislatívou súvisiacou aj s problematikou NPnŽ je aj 
Zákon o obetiach trestných činov č. 274/2017 Z.z , ktorého zavádzanie 
do praxe však neprinieslo procesné posilnenie postavenia obete, ako sa 
od toho zákona očakávalo. 
Tento zákon vznikol najmä na podporu a ochranu obetí trestných 
činov. 
Zákon zavádza zásady uplatňovania ochrany a podpory obetí a pod-
robne ustanovuje ich práva:

• právo na informácie
• právo na poskytnutie odbornej pomoci – poskytnutie všeobecnej a  

špecializovanej odbornej pomoci
• právna pomoc
• právo na ochranu pred druhotnou alebo opakovanou viktimizáciou
• právo na odškodnenie

Zákon upravuje práva, ochranu a podporu obetí trestných činov, vzťa-
hy medzi štátom a subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a finančné 
odškodňovanie obetí násilných trestných činov.
Obete majú mať v prvom rade právo na informácie, tie by mali byť po-
skytnuté zrozumiteľným spôsobom.  Právna norma určuje rozsah in-
formácií, ktoré sú jednotlivé organizácie povinné poskytnúť obeti pri 
prvom kontakte. Katalóg práv a služieb garantuje obetiam aj právo na 
poskytnutie odbornej pomoci.
Rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou a  špecializovanou 
odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete, ako napríklad deti, 
obete domáceho násilia či zdravotne postihnutí. Medzi práva  obetí 
trestných činov má patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, 
právo na ochranu pred druhotnou a  opakovanou viktimizáciou či   
právo na finančné odškodnenie.
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/zakony-sr/

Zákon o policajnom zbore 
Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. (ďalej len „zákon o  PZ“) 
upravuje oprávnenia policajta pri riešení násilia odohrávajúceho sa za 
zavretými dverami, kde medzi oprávnenia policajta patrí:

• oprávnenie podľa § 29 zákona, podľa ktorého má policajt opráv-
nenie otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odvrátenie 
hroziaceho nebezpečenstva vtedy, ak je dôvodná obava, že je ohroze-
ný život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná 
škoda na majetku a  vec neznesie odklad, alebo ak sa v  byte alebo 
v  inom uzavretom priestore zdržuje páchateľ úmyselného trestné-
ho činu a nerešpektuje výzvy polície na jeho opustenie, policajt je 
oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odvráte-
nie hroziaceho nebezpečenstva. Otvorením sa nesmie sledovať iný 
účel než je uvedený v ustanovení § 29 ods. 1 a ods. 2 zákona o PZ. 
 

• oprávnenie zaistiť osobu podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) 
zákona o  PZ, kde je oprávnený zaistiť osobu ktorá svojím ko-
naním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie 
alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok alebo podľa písm. 
b) osobu pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, 
že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na 
riadne zistenie alebo objasnenie veci. Policajt je povinný osobu zais-
tenú podľa § 19 zákona o PZ odovzdať orgánom činným v trestnom 
konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov 
zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie. Ak ju policajt neodovzdá, 
musí ju ihneď prepustiť. Zaistenie osoby nesmie trvať viac ako 24 
hodín od obmedzenia osobnej slobody.
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• oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia podľa § 27a, kde 
je policajt oprávnený vykázať z  bytu alebo domu alebo iného 
priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bez-
prostredného okolia /ďalej len „spoločné obydlie“/ osobu, u ktorej 
možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, 
zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť 
ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky, 
súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vyká- 
zanej osobe so spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Po-
licajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj 
počas jej neprítomnosti.

Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb
V prípadoch domáceho násilia možno konanie násilníka posúdiť ako 
priestupok podľa § 49 ods. 1 písm. e) zákona č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“). 
V konaní o priestupkoch policajt postupuje podľa zákona o priestup-
koch a interných predpisov.
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (§49) : Priestupku 
sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na 
posmech, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, kto úmyselne na-
ruší občianske spolužitie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublí-
žením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami 
alebo iným hrubým správaním.

Trestný zákon č. 300/2005 Zb.
Trestné právo definuje skutky súvisiace s domácim násilím, najmä:
a) trestné činy  proti životu a zdraviu  (spadajúce pod tzv. fyzické 
násilie na ženách: Úkladná vražda (§ 144), Vražda (§ 145), Zabitie (§ 
147 – 148), Usmrtenie (§ 149), Nedovolené prerušenie tehotenstva (§ 
150 – 153), Účasť na samovražde (§ 154), Ublíženie na zdraví (len podľa 
§ 155 a 156), Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a 
buniek a nezákonná sterilizácia (§ 159-160);

Ak je konanie páchateľa posúdené ako niektorý z trestných činov uvede-
ných v osobitnej časti Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., policajt vykoná 
úkony podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z., a to zaisťovacie úko-
ny (§ 85, § 86 zadržanie, § 89  vydanie veci, § 99 domová prehliadka, § 
101 prehliadka iných priestorov a pozemkov, § 102 osobná prehliadka, 
§ 103 vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemok), neodkladné 
úkony (ich vykonanie vzhľadom na nebezpečenstvo zmarenia alebo 
zničenia neznesie z  hľadiska účelu trestného konania odklad na čas, 
kým sa začne trestné stíhanie) a neopakovateľné úkony (úkony, ktoré 
v ďalšom konaní už nemožno vykonať), vyhľadá a zaistí stopy.

Počiatočnými úkonmi pri trestnom čine súvisiacom s  domácim nási-
lím sú spravidla výsluch oznamovateľa, prehliadka tela poškodeného 
a podozrivého, ak to povaha veci vyžaduje aj obhliadka miesta činu a 
zadržanie osoby podozrivej zo spáchania trestného činu.

Medzi najčastejšie formy násilia páchaného na ženách 
patrí:
• Ublíženie na zdraví    
• Znásilnenie  
• Sexuálne násilie 
• Sexuálne zneužívanie
• Zanedbanie povinnej výživy 
• Týranie blízkej a zverenej osoby

(§155-158 Trestného zákona)
(§199 Trestného zákona)
(§200 Trestného zákona)
(§201 Trestného zákona )
(§207 Trestného zákona)
(§208 Trestného zákona)

b) trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (spadajúce pod tzv. fyzické 
násilie na ženách): Znásilnenie (§ 199), Sexuálne násilie (§ 200), Sexuálne  
zneužívanie  (§ 201-202);
c) trestných činov proti rodine a mládeži (spadajúce pod tzv. ekono-
mické násilie na ženách a psychické násilie na ženách):
Zanedbanie povinnej výživy (§ 207), Týranie blízkej osoby a zverenej 
osoby (§ 208);
d) trestných činov proti iným právam a slobodám: Kupliarstvo (§ 367). 
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/zakony-sr/
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Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
Zákon č. 305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociál-
nej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. 
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene. 
Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu
na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, 
ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehl-
bovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu 
a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie 
nárastu sociálnopatologických javov.

Občianske právo (Civilné právo)
V občianskom (civilnom) súdnom konaní sa poskytuje ochrana právam  
a oprávneným záujmom účastníkov. Obeť sa môže domáhať:

• rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv  
a povinností po rozvode,

• určenia výživného na maloleté dieťa alebo zvýšenia vyživovacej  
povinnosti,

• určenia výživného na manželku či rozvedenú manželku,
• úpravy styku s maloletým dieťaťom,
• vylúčenia manžela z užívania bytu alebo inej nehnuteľnosti,
• vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
• zrušenia spoločného nájmu bytu,
• vydania neodkladných (predbežných) opatrení a iné.

Na Slovensku existuje možnosť získať neodkladné opatrenie, ktoré ná-
silníkovi, ak je dôvodne podozrivý z násilia, dočasne zabráni vstupovať 
do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v 
jeho starostlivosti alebo vo výchove) a zároveň priblížiť sa k obeti. Žena 
postihnutá násilím môže podať návrh na takéto predbežné opatrenie 
a súd o ňom rozhodne do siedmich dní od doručenia návrhu. Ak súd 
takémuto návrhu vyhovie, uloží zároveň navrhovateľke, aby v stanove-
nej lehote na súd podala návrh na začatie konania o vylúčení násilníka 
z užívania bytu alebo domu. Nerešpektovanie takéhoto predbežného 
opatrenia je trestným činom a treba ho ohlásiť na polícii.

• Zverenie dieťaťa do starostlivosti
• Platenie výživného v nevyhnutnej miere
• Zákaz vstupu do bytu al. inej nehnuteľnosti
• Zákaz priblíženia
• Úpravu styku s maloletým dieťaťom
• Aby odporca niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal

Rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení má iba dočasný charakter,
súd ho vydáva aj bez dokazovania, len podľa písomného podania, do 
času kým sa o veci nerozhodne v riadnom konaní s riadnym dokazo-
vaním.

V rámci neodkladných opatrení môže obeť dosiahnuť najmä:

Súvisiace právne normy: 
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (OZ)
• Zákon č. 160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok
• Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine o zmene a doplnení niektorých 

zákonov
• Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociál-

nej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám  

v materiálnej núdzi
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