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Slovo na úvod

Počas našej dlhoročnej práce v  oblasti násilia páchaného na ženách, 
dievčatách a  deťoch, a  taktiež počas množstva stretnutí s mladými 
ľuďmi a ich pedagógmi sme pri diskusiách na tému násilia v intím-
nych vzťahoch narazili na absenciu vhodných materiálov. Práve tie by   
mohli napomôcť pri otváraní takej ťažkej a zároveň nesmierne dôležitej 
témy, aktuálnej vo veku typickom pre nadväzovanie intímnych vzťa-
hov a utváranie základov partnerského života. 

Manuál obsahuje témy týkajúce sa partnerských vzťahov, otázky rodo-
vej rovnosti  v partnerstve a jeho cieľom je napomôcť rozpoznať prípad-
nú nerovnosť, či násilne prejavy správania sa partnera v prežívajúcom 
vzťahu. 

Manuál, ktorý sa vám dostáva do rúk, vznikol ako výsledok skúseností 
našej organizácie, ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti pomoci ženám zaží-
vajúcim partnerské násilie z Prešovského kraja. Keďže sme presvedčené, 
že najlepšie je násilný vzťah ani nezažiť, pripravili sme pár riadkov, kto-
rými chceme upozorniť, na čo si  dávať pozor pri výbere partnera, čo 
si všímať už na prvých stretnutiach a na čo sa sústrediť, pri nadviazaní 
prvých vzťahov.

Ako si vybrať vhodného partnera? Ako spoznať, či sa k sebe hodíme? 
Aké robím chyby pri výbere partnera? Prečo si vyberám stále akoby 
tých istých partnerov? Čo môj výber ovplyvňuje? 
Výber životného partnera veľmi výrazne ovplyvňujú rodové stereotypy. 
Rodovú rolu  udržiava spoločnosť a potvrdzuje každodenný život. Je 
utváraná obrazmi „mužskosti“ a „ženskosti“, ktoré máme zakorenené, 
prijímame ich prirodzene ako raz  a navždy dané. Takéto zaužívané 
tradičné normy správania sa v závislosti od pohlavia – výzor, správanie 
sa a vystupovanie, voľba zamestnania a záľuby – označujeme ako 
rodové stereotypy.
Rodové stereotypy sú zjednodušené, nerealistické obrazy 

„mužskosti” a „ženskosti”, idealizované a očakávané vzory, ktoré 
nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Svojou reproduk-
ciou utvárajú zdanie prirodzenosti a samozrejmosti.

Rodové stereotypy sú teda určité normy, ktorých dodržiavaním vyt-
várame dojem „normality“. Ich porušovaním sa človek vystavuje sa 
riziku odsúdenia až označenia za „nenormálneho“.
 
Rodová stereotypizácia je zadefinovaná ako kontinuálne a proce-
suálne vytváranie pevných predstáv, ktoré majú pokračovať v neustá-
lom vytváraní vopred prijatých očakávaní, aké by malo byť „typické“ 
ženské a mužské sociálne správanie. Pojem rodová stereotypizácia 
presnejšie popisuje neustále vytváranie rigidných a nepodložených, 
údajne „skutočných“, typov a predstáv ohľadom ženského a mužského 
správania sa.  

Výber partnera1.  

• Sociálnych štruktúr ako sú rodina, výchova a vzdelanie; 
• Kultúrou – tradíciami, predstavami a zvykmi, náboženstvom;
• Médiami a jazykom.

Rodové stereotypy sú tvorené a udržiavané pomocou:
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Rodové stereotypy môžeme chápať aj ako vzťahové očakávania, 
s  ktorými do partnerského vzťahu vstupujeme. Zväčša vychádzame 
z  rodinného prostredia a  vychádzame zo stereotypov zaužívaných 
doma v partnerskom vzťahu medzi našimi rodičmi. Jeden významný 
český psychológ, ktorý súčasne pôsobí ako manželský terapeut zhrnul 
typické a stereotypné  vzťahové očakávania do niekoľkých bodov:

Očakávania mužov:
 
Sexuálne uspokojenie. 
Ženu viac potešia slová uznania a objatia ako muža. Muž okrem toho 
potrebuje zblíženie, ktoré vyvrcholí pohlavným stykom. 
Spoločnosť vo voľnom čase. 
Každý muž sníva o tom, ako ho žena sprevádza pri jeho obľúbenom 
športe alebo zábave, venuje sa mu a zaujíma sa o neho. 
Atraktívnosť. 
Muž túži mať po svojom boku krásnu ženu, ktorá dbá o svoj zovňajšok. 
Domáce zázemie. 
Aj napriek sociálnym zmenám muž túži po čistom a upratanom 
domove, kde všetko funguje bez problémov. 
Obdiv. 
Muž sa nezaobíde bez toho, aby ho partnerka opakovane obdivovala, 
uznávala jeho pracovné úspechy a pomoc v domácnosti.

Očakávania žien: 

Náklonnosť. 
Skutočnou potrebou väčšiny žien sú prejavy ocenenia a náklonnosti 
prostredníctvom slov a činov. 
Rozhovor.
Hoci muž vie dlho mlčať a neprekáža mu to, žena potrebuje viesť so 
svojimi priateľmi a partnerom duchaplné rozhovory plné emócii. 
Čestnosť a otvorenosť.
Žena potrebuje, aby jej muž dôveroval, aby nič netajil a aby bol 
úprimný. Sú to pre ňu základné piliere stabilného vzťahu. 
Finančné zabezpečenie. 
Väčšina žien od svojho muža očakáva dobré finančné zabezpečenie 
a spravovanie príjmov, čím svojej rodine poskytne istoty a spokojnosť. 
Oddanosť rodine. 
Žena potrebuje pri sebe muža, ktorému záleží na rodine viac ako 
na práci či priateľoch.

Zabudnime na „tradičné“ predstavy ako by mal muž, resp. žena 
v partnerstve správať. Aké sú tvoje očakávania?

Rozmýšľala si aké sú tvoje kritériá a predstavy o budúcom part-
nerovi? Ako by mal vyzerať tvoj budúci vzťah?

Začni najskôr u seba
Musíš vedieť, kto si a čo chceš. Aké hodnoty a vlastnosti sú pre teba 
dôležité. Vypíš si ich na papier.
 
Vytvor si predstavu o tom, koho hľadáš
Na základe dvoch predchádzajúcich súpisov si vytvoríš predstavu o 
tom, koho hľadáš. Napríklad by to mohlo vyzerať nasledovne. Keď si 
zadefinuješ základné vlastnosti svojho „ideálneho“ partnera, začneš si 
automaticky všímať ľudí, ktorí takého vlastnosti majú.
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Sústreď sa na nasledujúce body:
• Povahové črty – vlastnosti
• Schopnosti – talent
• Zručnosti
• Záľuby
• Ako by sa mal/a správať vo vzťahu?
• Ako by sa mal/a ku mne správať?
• Čo by mal očakávať od vzťahu?

Ak sa ti už niekto páči....

Pokiaľ ti ide o viac než nezáväzne stretávanie, tu je zoznam dôležitých 
„vecí“ pri zoznamovaní, aby si dokázala čo najlepšie oddeliť “zrno od 
pliev” :)
Je prirodzené, že na začiatku vzťahu nám nevadia veci, ktoré začnú 
vadiť neskôr, avšak aj tak si ich môžeš všimnúť, keď vieš na čo sa zam-
erať. Zlý vzťah ľudí nenávratne poznačí – úplne pokriví  vnímanie 
samého seba aj okolitého sveta, a to nehovoríme o stratenom čase, en-
ergii, námahe, ktoré na túto falošnú ilúziu lásky vyplytváš. 
Ako teda na to? Všímaj si aké má názory, postoje k nasledujúcim 
oblastiam.

Rodina
Z toho, ako „objekt tvojho záujmu“ hovorí o rodičoch, súrodencoch 
a celkovo o svojej primárnej rodine, môžeš veľa zistiť. Ten kto hovorí s 
láskou, vyjadruje sa kladne, má dobrý vzťah k rodine a stýka sa s nimi, 
podporuje ich v ťažkostiach, tak sa tak bude správať pravdepodobne 
aj k vám. A naopak. Z primárnej rodiny každý z vás vzišiel. Tam boli 
položené základy toho, ako sa viete správať k ľuďom, akú máte potrebu 
intimity a pod. Veľa mladých ľudí ale podceňuje význam partnerovho 
rodinného prostredia. Táto skutočnosť býva vo veľa prípadoch príči-
nou rozchodu. 

Vzťah k sebe samému
„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ znie citát, ktorý už 
od nepamäti poukazuje na dôležitosť lásky k sebe, nazývanej aj sebalás-
ka. So sebaláskou je spojená aj sebaúcta. Ak jednotlivec prisúdi vyššiu 
hodnotu sám sebe, dokáže sa jednoduchšie vyhnúť vzťahom závislosti, 
ktoré vyhľadáva len preto, aby sa uistil, že má právo na vlastnú exis-
tenciu. Zdravá identita (ktorá vedie k „zdravej“ sebaláske) teda spočíva 
na zdravej sebaúcte. V nej by mala byť zahrnutá hlavne dôvera v seba 
samého a hodnota, ktorú si jednotlivec prisudzuje. Ak si však človek 
dostatočne neváži sám seba, nebude vyhľadávať partnera, ktorého sku-
točne potrebuje. Uverí tomu, že si ho nezaslúži. Láska k druhým a lás-
ka k sebe sú teda pevne spojené.

Pýtaj sa na to, čo chce tvoj objekt záujmu od budúceho vzťahu
To ti veľa napovie. Avšak nechci sa uspokojiť len s všeobecným konšta-
tovaním typu, chcem byť spokojný, chcem aby si ma mala rada atď. 
Chci vedieť, čo konkrétne to znamená. Ten, kto to nevie, nedokáže 
budovať vzťah. 

Hodnotová orientácia
Naše hodnoty vyjadrujú to, že nie sme ľahostajní k okolitému svetu, 
že niečo má pre nás väčší a niečo menší význam. Uznávané hodnoty 
sa prejavujú v celkovom životnom štýle a spôsobe života. Sú odvodené 
zo vzťahu človeka k svetu a určujú jeho životné ciele a aké prostried-
ky si volí. Poznať hodnotovú orientáciu partnera, znamená poznať, čo 
môžeme od neho očakávať. Ak sme presvedčený o hodnotách, ktoré 
uznáva, dôverujeme mu a neupodozrievame ho z takého správania, 
ktoré nie je v súlade s jeho hodnotovou orientáciou môžeme nadviazať 
zdravý partnerský vzťah. 



1110

Moje ex
Bývalé vzťahy sú vždy zložité.  Ak sa ale rande odrazu zmení na srd-
cervúcu spoveď muža o  problémoch už ukončeného vzťahu - je to 
určite vážne varovanie. Zároveň kto svojho ex ohovára, prípadne na-
dáva, zvaľuje na neho vinu za všetky problémy, vypovedá o nezrelom 
správaní daného jedinca, ktorý nevie prevziať zodpovednosť za svoje 
vzťahy a neuvedomuje si, že vzťah je tak kvalitný ako sú kvalitní ľudia, 
ktorí daný vzťah tvoria.

Rodové stereotypy
Muž je hlava rodiny a  rozhoduje o  všetkom podstatnom, pričom 
žena sa má starať hlavne o to, aby bol jej muž najedený, šťastný a mal 
vždy čisté oblečenie. Vážne?! Iste, ak túžiš byť dokonalou manželkou 
v domácnosti a snívaš o rodinke ako vystrihnutej z 19. storočia, tieto 
názory ti môžu spočiatku imponovať. Ak ale chceš, aby sa s tebou jed-
nalo rovnocenne ako s  dospelým, svojprávnym a  právne spôsobilým 
jedincom, vyhni sa mužom s týmto rodovo stereotypným názorom.

Možno už na začiatku ti niečo nebude sedieť, avšak nevieš, čo 
a je to len pocit. Mnoho ľudí robí tú chybu, že si myslí, že sa to len 
tak samo vyrieši. Nevyrieši a navyše  „to niečo“ začne vadiť ešte viac. 
Každopádne daj na svoju intuíciu. Naozaj len málokedy sa stane, že to 
čo vo vzťahu vadí na začiatku, prestane vadiť vo vzťahu neskôr

Zoznamka 
na internete

2.  

Zoznamovanie cez internet by malo byť zábavné a bezpečné  
– čo všetko je potrebné zvážiť než si dohovoríte rande?
Za posledných niekoľko rokov prudko vzrástla popularita online zo-
znamiek v porovnaní s pôvodným začiatkom. Zoznamovacie aplikácie 
a webové stránky v skutočnosti poskytli slobodným ľuďom nový a po-
hodlný spôsob spojenia sa. S týmto ľahkým používaním však prichá-
dzajú aj niektoré nové problémy, najmä v podobe bezpečnosti. Naprí-
klad interakcia s cudzincami online vás môže vystaviť riziku krádeže 
identity, obťažovania online, prenasledovania a ďalších podvodov.

Čo urobiť pred registráciou na online zoznamky:
Než sa zaregistruješ do online zoznamovacej platformy, skontroluj si 
nastavenia ochrany všetkých účtov na sociálnych sieťach, nielen tých, 
ktoré budeš používať pre pripojenie k zoznamke. Informácie ako rod-
né mesto, navštevované školy a fotografie nastav ako súkromné. Tieto 
informácie v kombinácii s krstným menom a bydliskom môžu cudzí 
ľudia ďalej využiť k tomu, aby o Tebe zistili viac informácií. 

Ako sa registrovať? 
Pri registrácii do online zoznamiek dôsledne zváž, aké informácie do 
svojho profilu zahrnieš.  Uvedom si, že obrázok povie viac ako tisíc 
slov, fotografie tak môžu odhaliť viac, než by si človek myslel. Vyhni 
sa používaniu rovnakých fotografií, ktoré máš na účtoch na sociál-
nych sieťach. Skontroluj, či fotky, ktoré plánuješ zverejniť, neodhaľujú 
obvyklé miesta, kde sa pohybuješ, alebo dokonca kde žiješ s rodinou. 
Nemal by si na svoj profil nahrávať fotky so svojou rodinou a priateľ-
mi, pokiaľ od nich vopred nemáš ich súhlas. Nastav si telefónne čís-
lo Google. Možno sa nakoniec budeš chcieť s niekým porozprávať 
po telefóne, buď po stretnutí, alebo pred ním. Namiesto toho, aby si 
vydal svoje mobilné číslo, zváž získanie telefónneho čísla od Googlu  



1312

a jeho preposlanie do telefónu. Je to celkom ľahké. Po prihlásení sa do 
služby Google Voice si jednoducho vyberieš smerové číslo a vyberieš 
dostupné číslo. Pokyny týkajúce sa zvyšku procesu nastavenia sú úplne 
jednoduché.

Ako chatovať s potenciálnymi nápadníkmi?
Je jasné, že ak chceš niekoho zaujať, musíš o sebe napísať niečo zaují-
mavé. Môže tam byť čokoľvek, no vyhni sa zdieľaniu príliš osobných 
informácií. Nevieš kto v skutočnosti je na druhej strane komunikač-
ného kanálu. Nikdy by si nemala úplne cudziemu nápadníkovi ho-
voriť napríklad svoj e-mail, adresu, svoje priezvisko ako i ďalšie údaje, 
ktoré môžu byť odpoveďami na bezpečnostné otázky, ktoré používaš 
k overeniu Tvojej identity na online portáloch v prípade zabudnutia 
hesla a tieto informácie môžu byť použité k nabúraniu sa do tvojich 
iných účtov. Vyhni sa tiež klikaniu na odkazy od cudzích ľudí, ktoré 
nabádajú k stiahnutiu rôznych aplikácií.  Podvodníci a stalkeri sa 
zoznamkám nevyhýbajú. Nikdy nevieš, na koho narazíš, a preto by si 
mala byť hlavne v začiatkoch veľmi opatrná.
Ak Ťa niekto žiada o nahú fotku……NIE JE TO OK!  Úplne naj-
bezpečnejšie je neposielať svoje nahé, polonahé, odhaľujúce fotky NI-
KOMU – ani kamarátkam, kamarátom, frajerovi/frajerke, priateľovi/
priateľke a už VÔBEC NIE nikomu cudziemu! Aj keď si už svoje 
fotky niekomu poslala – nie je to Tvoja vina, preruš s ním okamžite 
komunikáciu.

Prvé stretnutie
Vždy si na prvé rande dohodnite nejaké verejné miesto, ktoré si vopred 
dohovoríte. Tiež odporúčame, aby ste o svojom stretnutí a mieste 
stretnutia povedali niekomu blízkemu. Môžeš tiež zvážiť zdieľanie 
svojej aktuálnej polohy cez aplikáciu WhatsApp alebo Messenger 
s blízkou osobou, aby vás mohla sledovať, než sa rande skončí. Zapa-
mätaj si, čo Ti určite hovorili Tvoji rodičia: „nikdy nenastupuj do auta 
s cudzími ľuďmi“.

Vzťahy bez násilia stoja na vzájomnej dôvere. Dobrý vzťah vyžaduje to-
leranciu, zodpovednosť i umenie počúvať druhého. Počúvať znamená 
snažiť sa pochopiť stanovisko druhého, pochopiť, že pre druhého sú 
city rovnako dôležité ako tvoje pre teba. 

K násiliu môže dôjsť na príležitostnej schôdzke, na prvom rande, i vo 
vážnom dlhodobom vzťahu. Nie je preto výnimkou, že muž sa voči 
dievčaťu, resp. žene správa násilne už na prvom rande. Podľa českého 
poradenského centra ROSA, ktoré robilo prieskum medzi študentka-
mi stredných škôl, má s násilným správaním partnera skúsenosť každá 
desiata študentka strednej školy. Tretina študentiek sa v prvom vzťahu 
cítila nejakým spôsobom obmedzovaná. Desať percent opýtaných štu-
dentiek priznáva, že v prvom vzťahu čo je proti ich prianiu, aby vyho-

Bezpečné rande3.  

Odporúčania pre bezpečné rande:
• Niekto z tvojho okolia, komu dôveruješ by mal vedieť, kde  

a s kým ideš.
• Vhodnejšie miesto na rande je, kde je viacej ľudí a miesto, ktoré 

poznáte.
• Máš právo povedať partnerovi Nie a Nesúhlasiť s ním.
• Máš možnosť kedykoľvek rande opustiť, keď sa necítiš dobre.
• Máš právo odmietnuť aktivity, ktoré sa ti nepáčia.
• Ak sa partner rozhodne zaplatiť za Vás účet, nie si povinná mu  

ho nejako odplatiť.
• Máš právo, aby partner jednal s tebou s rešpektom a ako so sebe-

rovnou, ak to tak nie, vyjadri svoje pocity.
• Máš právo odmietnuť sex kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
• Tvoj parter nemá právo sa správať agresívne (psychicky, fyzicky, 

sexuálne) za žiadnych okolností.
• Dávaj si pozor na klesajúcu schopnosť reagovať pod vplyvom  

alkoholu a drog! 
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veli partnerovi. Problém je, že teenagerky napádanie, obmedzovanie a 
kontrolu nepovažujú za prvé prejavy násilia, skôr za záujem a za prejav 
mužnosti, ktorý do vzťahu patrí. Úplne nesprávne prevláda napríklad 
názor, že muži, ktorí sa v partnerskom vzťahu dopúšťajú násilia za to 
vlastne nemôžu, pretože obeť ich vyprovokovala a s oddanosťou a lás-
kou sa agresívny partner môže časom zmeniť. K častým mýtom patrí i 
to, že násilie je iba stratou kontroly nad svojím správaním a žiarlivosť je 
znakom naozajstnej lásky.

Nie, nemyslím tým otvorený vzťah, kde si obidvaja z partnerov robia, 
čo chcú a s kým chcú. Je to myslené v hlbšom zmysle, a to tak, že na 
to, aby sme mohli mať zdravý vzťah, ktorý sa dokáže rozvíjať, ktorý sa 
rozvinie na ďaleko vyššiu úroveň ako si vieme predstaviť, tak jedným 
zo základných predpokladov je práve mať slobodu vo vzťahu.

Je to nevyhnutné na to, aby sme pustili všetky závislosti, všetku majet-
níckosť, skrátka všetky prepojenia, ktoré nás blokujú v tom, aby sme 
rozvinuli potenciál toho vzťahu. Čo nie je úplne jednoduché. Mnohí 
z nás máme v sebe nastavenie, že láska je práve o  tých silných emóci-
ách, o tom vlastnení, o tej žiarlivosti, o tom, že len vtedy milujem, ak 
žiarlim. Len vtedy milujem, ak mi patrí ten partner, ak chcem zaňho 
dýchať, ak sa musím trápiť, keď sa on trápi, pretože tak mu ukazujem, 
že ho milujem. To všetko je čokoľvek iné, len nie láska. Láska  nikdy 
nebolí. Ak láska bolí, nie je to láska. Ak niečo bolí, sú to naše vzorce, 
ktoré sú s tým spojené. Alebo je to naša predstava lásky, naše očakáva-
nia, naše domnienky, naše predpoklady a tá nesloboda.

Sloboda je jednou zo základných potrieb, ktoré máme. Keď sa naro-
díme, sme absolútne slobodní. A v momente od narodenia začíname 
slobodu strácať spôsobom, akým sme vychovávaní, či spôsobom, ako 
funguje táto spoločnosť. Tiež nám ukazujú vo všetkých romantických 
filmoch, ako by láska nemala vyzerať. A my sa na to nastavíme a verí-
me, že toto je to, čo potrebujeme. Myslíme si, že predsa to je to správ-
ne. A nerozumieme, prečo nám to ubližuje. Prečo nás to ničí. Pretože 
inak nevieme. Nikto nás to nenaučil iným spôsobom. A ako odhaľovať 

Koncept slobody 
a ľudských práv 
v partnerskom 

vzťahu

4.  
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všetky tieto vzorce, ktoré sú v nás, ktoré nám ubližujú a ktoré sme síce 
boli naučení, ale nie sú úplne naše? Možno s nami ani tak vnútorne 
nerezonujú, ale nevieme inak.

Predstav si situáciu,  že sme s partnerom, ktorý nás stále viac a viac kon-
troluje. Tlačí na teba a všetko to robí predsa z lásky. On ťa tak miluje, 
že ťa v podstate nevie pustiť, nedá ti dýchať, stále viac ťa pohlcuje. Aká 
bude tvoja reakcia? Začneš ho odtláčať. Začneš hľadať spôsob, ako si 
nájsť priestor, ako si nájsť chvíľku pre seba. A on sa bude cítiť, že nás 
stráca a ešte viac začne zisťovať, čo sa deje, ešte viac nás začne pohlco-
vať, ešte viac nás začne kontrolovať, čo nás ešte viac donúti odtiahnuť 
sa od neho. 

Je zaujímavé, čo nám robia tieto strachy. Strach z  toho, že ostaneme 
sami alebo že stratíme partnera alebo nás podvedie. V podstate nás do-
nútia robiť kroky, ktoré mnohokrát idú proti logike a zdravému rozu-
mu. A veľmi ubližujú. 

Rovnocennosť v partnerstve
Praješ si, aby tvoj partnerský vzťah fungoval a aby ste v ňom žili ako 
rovnocenní partneri? Potom je potrebné dobre sa s partnerom poznať 
a na svojom vzťahu pravidelne pracovať. 

Zostaňte obaja sami sebou
V prvom rade je najdôležitejšie, aby ste zostali sami sebou. Nielen na 
začiatku vzťahu, ale aj v budúcnosti. Ak totiž zo seba budeš na za-
čiatku vzťahu robiť niekoho, kým vlastne vôbec nie si, budeš sa kvôli 
partnerovi / partnerke obliekať inak, než si zvyknutá, budeš počúvať 
inú hudbu, než sa ti páči, prestaneš sa stýkať so svojimi priateľmi ale-
bo prestaneš robiť to, čo ťa baví, len preto, že to tvoj partner nechce, 
stratíš samu seba. Ak sa do teba partner zamiluje preto, akou sa snažíš 
byť, budeš mať pomerne náročný život. Aby váš vzťah vydržal, budeš 
sa musieť celý život pretvarovať. A to predsa nechceš nie? 

Buďte vždy vo vzťahu rovnocennými partnermi
Ak bude jeden z vás žiť v úlohe ukrivdeného,   neustále kritizovaného 
partnera a druhý v úlohe nadradeného,   večne nespokojného a rozka-
zujúceho partnera, váš vzťah asi nebude mať dlhé trvanie. Vo vzťahu 
majú obaja obaja rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Úlohy si roz-
deľujte na základe dohody. Je možné, že niekto bude vynikať v jednej 
oblasti, druhý v inej. Hlavné je, aby ste sa navzájom dopĺňali, aby ste 
mali obaja právo na vyjadrenie vlastného názoru a aby ste sa navzájom 
rešpektovali. Toto právo musia mať obaja partneri, nie len jeden z nich.

Dávajte aj berte obidvaja
Maj rovnováhu v  dávaní a  prijímaní. Nie je dobré, keď jeden z part-
nerov neustále dáva a nedostáva nič a druhý iba berie a nedá zo seba 
svojmu partnerovi ani pocit, že ho má rád. V takomto vzťahu sa žije 
jednému z partnerov oveľa ťažšie ako druhému. Ten, ktorý stále dostá-
va, či už lásku, starostlivosť, city, darčeky, proste čokoľvek, si skoro na 
vašu zvýšenú pozornosť zvykne a verte tomu alebo nie, začne takéto 
situácie rýchlo zneužívať. Ten, ktorý potom nečerpá zo vzťahu žiadne 
benefity, môže skôr alebo neskôr nadobudnúť dojem, že je vo vzťahu 
zbytočný, keďže o neho partner javí nedostatočný záujem.

Udržujte životnú rovnováhu
Spokojný partnerský život nie je založený len na láske. Ak chceš pre-
žívať spokojný život v partnerstve, je dôležité, aby si bola spokojná aj v 
ostatných životných oblastiach. Spokojnosť vo vzťahu ovplyvňujú tiež 
vzťahy s rodinou, s priateľmi, to či rozvíjaš svoje vlastné záujmy, ako si 
úspešná v škole a podobne. Venuj sa teda všetkým vyššie spomínaným 
životným oblastiam. Uvidíš, že ak budeš spokojná vo väčšine z nich, 
budete prežívať spokojný život, bez zbytočného stresu a problémov. 

Spokojnosť
Spokojnosť v partnerskom vzťahu tvorí súčasť celkovej životnej spokoj-
nosti človeka. Zároveň je spokojnosť aj určitým odrazom funkčnosti 
vo vzťahu. Dôležitým predpokladom harmonického a  spokojného 
vzťahu je emocionálna zrelosť.
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Varovné signály 
násilného vzťahu

5.  

Varovné signály – Násilie nezačína po niekoľkých rokoch spolužitia. 
Síce na začiatku partnerského vzťahu bývajú zväčša signály poukazu-
júce na násilné správanie nevýrazné, ale určité varovné signály preja-
vujúce sa v správaní u potencionálneho násilníka môžeš odpozorovať. 
Často ich však prehliadame, spočiatku ich aj ospravedlňujeme a veríme, 
že partner sa zmení vďaka láske.

Manipulácia vo vzťahu – ako ju rozpoznám?

Definícia pojmu manipulácia
Manipulácia   je termín označujúci snahu pôsobiť na myslenie druhej 
osoby či na viacero osôb. Manipulácia sa týka moci a  ovládania 
druhých. Základnými zbraňami manipulátora sú vina a strach. Práve 
nepríjemné pocity viny a  strachu sú základnými predpokladmi toho, 
aby sa z  normálnej vzájomnej súčinnosti medzi ľuďmi stala manipu-
lácia.   Obľúbeným trikom manipulácie je učiniť obeť zodpovednú za 
vývoj a riešenie situácie. 

Ako odhaliť manipulátora?
Odhaliť manipuláciu vo vzťahu nie je nikdy jednoduché. Najmä v za-
čiatkoch, keď ešte obaja nosia na očiach ružové okuliare. Sú zamilovaní 
a  prehliadajú rôzne partnerove nedokonalosti. Manipulatívne vzťa-
hy totiž začínajú ako idylické. Napriek tomu existujú znaky, ktoré ťa 
môžu varovať pred takýmto vzťahom. Nebezpečné je, ak sa vyskytujú 
viaceré súbežne. Významný psychológ 20. storočia Carl Jung povedal, 
že opakom lásky nie je nenávisť, ale moc. Ak sa nájdeš v nasledujúcich 
riadkoch, uvedom si, že si pripútaná vo vzťahu, v ktorom tvojho part-
nera drží jeho túžba po moci, nie láska.

Buď ostražitá, pokiaľ tvoj partner :
• trvá na rýchlom zblížení sa vo vzťahu,
• je extrémne vlastnícky alebo žiarlivý a ospravedlňuje to tým, že sa 

jedná o prejav lásky,e niekedy milý (hlavne pred rodinou a kamarát-
mi) a niekedy vulgárny (hlavne v súkromí), má ako keby dvojitú tvár,

• kontroluje Ti telefón, maily,
• presadzuje stereotypné názory na rodové role, hovorí pohŕdavo  

o ženách,
• kritizuje tvoj vzhľad a konanie,
• ponižuje ťa, kričí na teba, manipuluje ťa,
• chce, aby si sa vzdala svojich aktivít a koníčkov, trvá na tom,  

že nemáš tráviť čas s príbuznými alebo priateľmi,
• vyrástol v rodine, kde sa vyskytlo násilie,
• v minulosti už niekoho napadol alebo zbil,
• za svoje konanie nepreberá zodpovednosť,
• príliš pije a užíva drogy, ktoré menia jeho správanie na agresívne 

a potom svoje správanie ospravedlňuje tým, že bol pod vplyvom 
alkoholu a drog,

• vyhráža sa samovraždou alebo zabitím (napr. keď by si ho  
opustila),

• obviňuje druhých za svoje zlyhania a ťažkosti,
• robí hanlivé poznámky o druhých,

• stráca kontrolu nad svojim konaním, je impulzívny, máva výbuchy 
zlosti. Výskyt viacerých signálov navzájom môže byť znakom násil-
ného správania, preto neignoruj túto skutočnosť. 

• Ak sa vo vzťahu necítiš dobre, je lepšie čím skôr vzťah ukončiť, 
partner – násilník sa  nezmení.

Zbystri pozornosť, ak tvoj partner: 

1. Chce všetko kontrolovať
Spočiatku sa môže zdať príjemné, že si s osobou, ktorá má snahu postarať 
sa o všetko. Postupne ťa ale bude chcieť kontrolovať. Od drobných po-
známok, ako sa obliekaš, cez poznámky na tvoju rodinu až po naliehanie, 
aby ste mu venovali všetok voľný čas, či zmenili prácu podľa jeho predstáv.
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Manipulátora vieš rozpoznať aj podľa nasledujúcich znakov:
• na začiatku veľmi šarmantný, pozorný a očarujúci, aby si získal 

obeť, neskôr prejavuje znaky tyranského správania,
• obyčajne ti odpovedá na otázky neurčito a vyhýbavo, alebo vôbec,
• mení svoje názory, správanie a city podľa smeru vetra, je nepredví-

dateľný,
• využíva psychické násilie, niekedy aj fyzické,
• jedine on je dokonalý, nepripúšťa, že by niekto iný mohol mať 

pravdu, všetci sú zlí a samozrejme ty si najhoršia,
• spochybňuje kvality, schopnosti druhých, kritizuje ich a posudzu-

je, je podozrievavý bez príčiny, nedôveruje ľuďom, ale ani sebe, je 
žiarlivý,

• vždy vie ospravedlniť svoje konanie, ale iných ľudí nevie ospravedl-
niť a ani im odpustiť,

• skryto sa vyhráža alebo celkom otvorene vydiera, hlavne skrze to, 
čo ti je najcennejšie

• veľmi často klame, ohovára a robí intrigy, aby druhého zastrašil, 
vyvolal v partnerovi žiarlivosť, aby ho udržal pri sebe,

• hovorí ti, že môžeš za jeho neúspech, začne ťa zo všetkého obviňo-
vať, a čo všetko kvôli tebe obetoval,

• je sebecký, vidí iba seba, nezáleží mu na tvojich citoch,
• často ti hovorí, že si veľmi precitlivená, že to preháňaš, a že to čo 

hovoríš nie je pravda,
• ponižuje ťa, hovorí o tom, že o teba nikto nezakopne a že je jediný 

človek, ktorý to s tebou vydrží,
• neznáša kritiku, on nerobí predsa chyby ,
• vydáva pokyny a príkazy,
• vytvára emočný nátlak (plače, kričí) alebo sa snaží vyvolať emócie,
• hľadá si miesto/ pozíciu, na ktorom bude stredobodom pozornosti 

alebo bude mať prevahu (za vrchom stola, odmieta si sadnúť, sadne 
si do najväčšieho kresla)

• v jeho prítomnosti sa ľudia cítia nepríjemne a sú v strehu,
• popiera dôležité fakty a udalosti, zámerne prekrúca pravdu,
• a ak sa ty po dlhšej dobe v tomto vzťahu necítiš sebaistá, rozoznáš, 

že sa spochybňuješ, a cítiš sa ako neschopná, znamená, že sa mu 
podarilo tebou manipulovať.

2. Je majetnícky a žiarlivý
Žiarlivosť je významný varovný signál, ktorý predchádza manipulácii. 
Manipulátor obhajuje svoju majetnícku povahu a považuje ju za prejav 
lásky. Manipulátor ťa neustále kontroluje a má potrebu vedieť, kde a s 
kým práve si. Potrebuje „strážiť“ svoj majetok, ktorý vlastní...

3. Nikdy nič nie je jeho vina
Ľahko nachádza spôsoby, aby ťa obvinil zo všetkého možného. Z toho, 
že ste sa pohádali, že môžeš za jeho neúspechy, že sa zachoval neprípust-
ne, pretože si  ho vyprovokovala. Má sklon dávať sľuby o tom, ako sa 
polepší, ktoré, samozrejme, nedodrží.

4. Má stereotypné názory na postavenie mužov a žien
Má stereotypné názory na postavenie mužov a žien v partnerstve a ro-
dine. Stereotypné predstavy o postavení a role muža a ženy v  rodine 
nie sú nebezpečné len pre kvalitu života jednotlivých ľudí a pre kvalitu 
ich vzťahov, ale tvoria podhubie pre vznik násilia. Buď na pozore, ak 
sa mužovi páči nerovné rozdelenie práv a moci v partnerskom vzťahu.

5. Mení svoje správanie pred inými ľuďmi
Často sa stáva, že muž, ktorý sa k partnerke správa manipulatívne až 
násilne, pôsobí navonok ako pozorný, ohľaduplný a dokonalý partner. 
Svoje násilné správanie si necháva na doma, za zatvorené dvere. Ak za-
žívaš vzťah, v ktorom sa tvoj partner správa inak, keď ste spolu sami, ne-
cítiš sa v danom vzťahu šťastná, hovor o tom s niekým, komu dôveruješ.
 
6. Meria dvojakým metrom
Dávaj si pozor na osobu, ktorá „vodu káže a víno pije“. Napríklad, ak 
robí scénu, keď prídeš neskôr, sám, ale chodí večne neskoro... Rozdiel-
ne nároky na seba a na teba sú dôležitým nástrojom manipulátora, aby 
nad tebou mal moc.
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Pre manipulátora je príznačné, že používa výbuchy hnevu a agresivity 
ako donucovací prostriedok, (iba naoko!),  ktorými ťa chce ovplyvniť, 
aby si sa podvolila a konala podľa neho. Niekedy to prerastie až do fy-
zického násilia.
Niektorí manipulátori menšej ráže sú flexibilnejší a prestanú s takým-
to správaním hneď, ako dostanú jednoznačné stop. S niektorými však 
bude rovnocenný vzťah nemožný.  Dôležité je uvedomiť si, že úspe-
chom oslobodenia sa od manipulujúceho človeka nie je presvedčiť ho 
o svojej pravde, ale postavenie sa na vlastné nohy. Každý má právo na 
vlastné myšlienky a pocity, aj keď ich nevie logicky zdôvodniť, pretože 
pocity nie sú racionálne.

Základné princípy reagovania na manipuláciu:

• Zachovaj pokoj: Zistenie, že sa nás niekto snaží manipulovať zvy-
čajne vyvolá pomerne silnú záplavu emócií. Najmä ak ide o blízke-
ho človeka. Tie sú však v rámci snahy odvrátiť manipulatívny pokus 
kontraproduktívne. Udrž si emočný odstup a snaž sa byť nad vecou.

• Zostaň férová: Ak tebou niekto manipuluje, môžeš mať tendenciu 
brániť sa rovnakým spôsobom. Nerob to. Ide o podvedomú obran-
nú reakciu, ktorá je prirodzená, ale nie je taká efektívna ako férové 
asertívne jednanie.

• Nezľakni sa: Ďalšou častou obranou pri manipulácii je ústup. Ma-
nipulátor takýmto spôsobom spravidla dosiahne svoje, pretože ten 
druhý sa zľakne a v záujme zachovania vzťahu ustúpi.

• Nestrácaj zo zreteľa cieľ: Stanov si vecný cieľ komunikácie s mani-
pulátorom – to, čo chceš v rozhovore dosiahnuť – a toho sa drž. Buď 
dostatočne vytrvalá a nevzdávaj sa.

• Buď efektívna: Nesnaž sa za každú cenu vyhrať nad manipuláto-
rom. Zváž, či nie je v niektorých smeroch jeho manipulácia výhod-
ná aj pre teba a ak áno, skús sa s ním dohodnúť alebo sa v niektorých 
ohľadoch jednoducho nechaj zmanipulovať. Buď v tomto rozumná. 
Ty predsa nepotrebuješ osobné víťazstvo, ale efektívne riešenie.

• Vytvor si odstup: Niektorí ľudia používajú taký trik, že keď na 
nich niekto neférovo útočí, pomyslia si, aká je to ZAUJÍMAVÁ  
SITUÁCIA. Vytvárajú si takto odstup od danej situácie. Dostáva-
jú sa do režimu pozorovania, predstavujú si, že sú bádatelia, ktorí 
len nezúčastnene pozorujú, čo sa okolo nich deje. A preto, keď sa 
dostaneš do situácie, ktorá je z tvojho pohľadu neférová, povedz si 
v duchu, že je to ZAUJÍMAVÉ. Takto získaš kontrolu nad svojimi 
emóciami.

• Sústreď sa na konkrétne správanie: Rozhodujúce je, aby si sa ne-
sústreďovala na svoje domnienky, ale na skutočné reálne správania 
človeka, s ktorým sa rozprávaš. A tiež je dobré si uvedomiť, že určitá 
dávka optimizmu a počiatočná dôvera k ľuďom je prínosnejšia než 
pesimistická nedôvera.

• Daj šancu dohode: Predstav si, že si sa dostala do situácie, v ktorej 
sI odhalila, že ťa partner manipuluje. Čo robiť ďalej? Môžeš sa sna-
žiť rozhovor prerušiť alebo mu povedať, že sa môžete porozprávať 
znovu a  k  veci. Inými slovami, dáš šancu dohode. Budeš sa sprá-
vať kooperatívne, ale zároveň ho prinútiš, aby sa rozhodol a jednal.  
Potom bude len na ňom, či urobí krok smerom k tebe. Táto ponuka 
ho bude určite iritovať, ale možno príde k rozumu a začnete spolu 
hľadať adekvátne riešenie.

Techniky obrany voči manipulácii

Komunikovať možno štyrmi spôsobmi:
• agresívne,
• pasívne,
• manipulatívne,
• asertívne.

Každý z  nás využíva jednotlivé spôsoby komunikácie v  rôznej miere, 
tak ako mu je to vlastné a v závislosti od situácie. Ak hovoríme o ma-
nipulácii, najefektívnejším spôsobom obrany je jednoznačne asertivita.
Asertívne komunikačné techniky nie sú ani agresívne, ani pasívne. 
Predpokladajú zachovanie dôstojnosti oboch komunikačných partne-
rov pri sledovaní konštruktívneho cieľa.
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• Technika pokazenej gramofónovej platne
Princíp tejto techniky je veľmi jednoduchý: opakovať svoju požiadavku 
dookola bez nátlaku, vrastajúcej agresivity, strachu či úzkosti ako poka-
zená gramofónová platňa. Nepoužívaj argumenty, nereaguj na kritiku, 
útoky či otázky, len opakuje Technika umožňuje ignorovať manipula-
tívne pasce a trvať na svojom.

•  Technika otvorených dverí
Ide o techniku, ktorá je veľmi účinná pri prijímaní kritiky. Ak na teba 
niekto cielene útočí a kritizuje ťa, či už oprávnene alebo nie, argumenty 
či výhovorky väčšinou nemajú zmysel. Každá snaha o obranu či proti-
útok len pridáva vodu na mlyn. Efektívne je vtedy nájsť na tvrdení pro-
tistrany pravdivú informáciu a uznať ju. Pokojne a rozvážne. Pripravíš 
tak útočníka o energiu potrebnú na rozprúdenie konfliktu.

• Technika negatívnej asercie
Zachádza v  prijímaní kritiky ešte ďalej. Jednoducho dáva za pravdu 
kritizujúcemu, bez ohľadu na to, či je jeho kritika konštruktívna ale-
bo nie. Otvára tak priestor pre akceptáciu chýb a omylov bez nutnosti 
ospravedlňovať sa. Umožňuje pýtať sa kritika na podrobnosti a bližšie 
informácie, ale neoponuje, neobraňuje a neútočí.

Možným riešením je tiež odchod od manipulátora

Ak máš pocit, že si už urobila všetko pre to, aby si sa so svojim manipu-
latívnym partnerom poradila, ale stále je to bez zjavných výsledkov, je 
jednou z možností jednoducho z takého nezdravého vzťahu odísť. To 
však býva často veľmi ťažké, pretože manipulátor vo svojej obeti vzbu-
dzuje silné pocity hanby a previnenia. Ak chceš pomôcť skutočne vy-
riešiť svoje problémy s manipulátorom alebo od neho chceš odísť, ale 
zdá sa ti to nemožné, obráť sa na odborníkov. Pomôžu ti nájsť cestu 
ako manipulatívneho partnera napraviť. A ak náprava nebude možná, 
pomôže ti nájsť silu z takého vzťahu odísť.

• Technika selektívneho ignorovania
Selektívne ignorovanie spočíva vo výbere informácií, na ktoré chceme 
reagovať. V princípe nikdy nemusíme reagovať na všetko, čo nám ten 
druhý hovorí. Efektívne je ignorovať najmä nevecnú, príliš všeobecnú 
alebo manipulatívnu kritiku.

Príklad:
– „Ako si mohla doma nechať taký strašný neporiadok? To si nemohla upratať?“
„Máš pravdu, mohla som urobiť lepší poriadok.“
– „Prečo to stále robíš? Ty vôbec nemyslíš na to ako sa budem cítiť, 
  keď tu bude takýto bodrel? Mohla si aspoň vyniesť smeti.“

– „Áno, smeti som mohla vyniesť.“
– „A všade je prach. Utieranie prachu ti asi nič nehovorí však?“ 
– „Vyzerá to tu príšerne.“
– „No s utieraním prachu naozaj nemám až také skúsenosti.“
– „A čo kúpeľňa. Aj tam si mohla upratať. Vyzerá to tam ako keby nám nešla voda.“
– „Áno, bol tam už aj väčší poriadok.“

Príklad:
– „Celé si to pokazila. Mala by si sa hanbiť.“
– „Čím som to podľa teba pokazila?“
– „Na párty s mojimi priateľmi si bola ako šedá myš a tvoj prejav bol monotónny.“

Príklad:
– „Mala si to urobiť tým spôsobom ako som ti povedal ja. Ak pôjdeš až o deviatej, 
nestihneš to, a bude z toho problém.“

– „Áno, ak by som prišla neskoro, bol by z toho problém.“
– „Okrem toho ak ti na mne záleží, bolo by dobré ak by si išla už večer.“
– „Ak by som meškala, naozaj by to vyzeralo tak, že mi na tebe nezáleží.“
– „A tebe na mne predsa záleží.“
– „Samozrejme.“
– „Takže prídeš už večer, prespíš a na druhý deň všetko zariadime a stihneme.“
– „Samozrejme, všetko zariadim k tvojej spokojnosti. Pôjdem ráno o hodinu skôr, 
aby som všetko stihla.“

– „Máš pravdu, môj prejav bol monotónny.“
– „Vôbec si mojich priateľov nezaujala.“
– „Je možné, že som ich nezaujala.“
– „Určite nás už nikam nezavolajú, musíme to napraviť.“
– „Áno, pokúsim sa to napraviť.“
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Som v násilnom 
vzťahu?

6.  

Mnoho krát dievčatá vo vzťahu cítia, že „niečo nesedí“. Nevedia však 
ako identifikovať, či sa nachádzajú v násilnom vzťahu, alebo nie. Nasle-
dujúci, hoci nie úplný zoznam foriem správania, môže byť veľmi užitoč-
ný pre dievčatá/ženy pri identifikácii výskytu násilia v párovom vzťahu:

Signály násilníckeho partnera: 

1. Kontroluje, čo robíš, kde si a s kým sa stretávaš
Rozpoznať násilníka nie je jednoduché. Často v začiatkoch vzťahu pô-
sobia ako veľmi milujúci a pozorní muži alebo chlapci a k násiliu do-
chádza, až keď sú si partnerkou istí. Keď sme zamilovaní, chceme tráviť 
s daným človekom čo najviac času. Obmedzovanie slobody alebo osob-
nosti môže byť v začiatkoch naozaj vnímané ako snaha byť pozorný 
a starostlivý. Môže však prerásť až do chorobnej kontroly partnerky a 
všetkého, čo robí. Kedysi sme na doručovanie bežných správ používali 
listy a listové tajomstvo je dodnes chránené. Rovnako ako nikto nemá 
právo otvárať listové zásielky, ktoré sú adresované nám, nemá nikto prá-
vo kontrolovať našu emailovú schránku alebo telefón.

2. Snaží sa tráviť s tebou všetok čas a to isté vyžaduje aj od teba
Veľakrát môže byť jedným z prvých signálov, že niečo nie je v poriadku, 
ak sa muž snaží ženu oddeliť od jej kamarátov či rodiny. Násilník sa 
snaží v žene vzbudiť dojem, že ona je tá jediná, ktorá ho chápe. Cieľom 
je dosiahnutie izolácie a vytvorenie pocitu závislosti. V čase zamilova-
nosti je normálne, že chceme všetok čas tráviť s tým druhým: Každý z 
nás má však aj nejaké povinnosti a záľuby, ktoré náš partner alebo part-
nerka nemusí zdieľať. Opäť ide o snahu obmedzovať kontakt s okolím.

3. Žiarli – chorobne
Tento bod spája prvé dva - chce byť stále s tebou, lebo žije v presvedčení, 
že keď si bez neho, si mu neverná. Ak si náhodou niekde s kamoškami, 
volá ti alebo píše každých päť minút a chce vedieť, kde presne a s kým si. 
Žiarlivosť vo vzťahu je prirodzená. To, kde je zdravá miera, má však kaž-
dý z nás nastavené inak. Ak dochádza ku kontrolnému správaniu alebo 
k obmedzovaniu kontaktov s blízkymi, priateľmi, rodičmi a podobne, 
nie je to v poriadku.Je normálne, ak sa so záujmom pýta, 

kam a ským ideš.
Nie je však normálne, ak ti hovorí,

 s kým a kam chodiť nemôžeš. Je normálne, ak na seba v zdravej miere žiarlite.
Nie je normálne, ak chorobne žiarli 

a myslí si, že patríš iba jemu.

Je normálne, ak s tebou chce byť. 
Nie je normálne, ak:

• chce aby si mu podriaďovala všetok svoj čas
• sa snaží obmedzovať tvoje kontakty s ľuďmi
• chce všade chodiť s tebou
• sa „náhodou“ objaví tam, kde vie, že si aj ty
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4. Ponižuje ťa
„Jedna vec je humor alebo vtipné podpichnutie, druhá vec je psychic-
ké násilie vo forme ponižovania, urážok alebo vulgárnych nadávok. 
Máme rozdielne hranice a pre každú je ponižujúce niečo iné. Môžu to 
byť poznámky od „čo ty o tej téme vieš“, „veď ty aj tak nevieš počítať“ 
až po to, že ťa pred partiou nazve „frigidnou“, lebo si s ním nechcela 
mať včera sex. Môže sa to diať doma aj na verejnosti. Ponižovanie a ne-
ustála kritika môže viesť k nízkemu sebavedomiu a vytváraniu hierar-
chií vo vzťahu. Jeden je ten schopný a druhá tá nemožná, ktorá by bez 
toho schopného nič sama nezvládla.

5. Citovo ťa vydiera a manipuluje
Ak s ním nepôjdeš na párty, povie tvojim rodičom to, čo malo ostať 
len medzi vami. Ak s ním nebudeš mať sex, povie svojim kamošom, že 
si frigidná. Hovorí, že ak ho naozaj ľúbiš, tak to pre teba nemôže byť 
problém. Citové vydieranie môže zájsť až do bodu, keď sa partner začne 
vyhrážať samovraždou, ak niečo odmietneš urobiť alebo ak sa s ním 
budeš chcieť rozísť. Ak nás niekto núti alebo manipuluje do niečoho, 
čo nechceme alebo sa na to ešte necítime, je pravdepodobné, že mu viac 
záleží na sebe ako na nás.

6. Kritizuje všetko, čo robíš
Nepáči sa mu tvoja postava, preto máš začať cvičiť, nepáčia sa mu tvoje 
záľuby, preto máš s nimi prestať, a tvoje kamošky majú na teba zlý vplyv, 
preto sa máš s nimi prestať stretávať. Hovorí ti, čo máš a čo nemáš nosiť, 
lebo jemu sa na tebe sukne páčia viac. Hovorí ti, že s make-upom sa mu 
nepáčiš, tak sa kvôli nemu prestaneš maľovať. Ženy v násilných vzťa-
hoch sa často sťažujú, že nič, čo urobia, nie je pre partnera dosť dobré. 
Týka sa to takých dôležitých vecí, ako je napríklad práca alebo výchova 
detí, ale aj úplných drobností, ako usporiadať riad v kuchynskej linke. 
Neustála kritika vedie k zníženiu sebavedomia a vytvorenia pocitu, že 
človek sám naozaj nič nezvládne a je jednou zo stratégií, ako si človeka 
pripútať a nedovoliť mu odísť.

7. Má výbuchy zlosti
Keď sa naštve, rozbíja veci, kričí a nevie sa ovládať. Je to znakom toho, 
že má problémy ovládať svoju agresivitu a hoci to nie vždy musí ne-
vyhnutne viesť k fyzickému napadnutiu partnerky, už len vyvolávanie 
strachu je prostriedkom násilia. V niektorých prípadoch sa snažíme ná-
silné správanie ospravedlniť napríklad alkoholom. Pravda je však taká, 
že alkohol nie je príčinou násilia, ale je iba stimulantom.

Je normálne, ak si zo seba občas uťahujete.
Nie je normálne, ak ťa ponižuje alebo uráža.

Hranicu si určuješ ty sama. Ak je ti niečo 
nepríjemné, nedovoľ, aby sa to opakovalo.

Citové vydieranie a manipuláciu nie sú 
normálne za žiadnych okolností.

Je normálne, ak ťa vie svojou objektívnou 
kritikou posunúť vpred.

Nie je normálne ak ťa tým dehonestuje 
a chce zmeniť to, kým si.

Je normálne sa pohádať.
 Násilie nie je konflikt alebo hádka, kde 

hovoríme o dvoch rovnocenných stranách, 
ktoré si vymieňajú názory alebo

pohľad na situáciu. K násiuliu prichádza, keď 
jeden z dvojice začne zneužívať prevahu moci.
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8. Núti ťa do niečoho, čo nechceš
Toto nemusí byť len o sexe. Ak ti čokoľvek, čo od teba chce, prekáža, 
máš právo odmietnuť. Vzťah je vždy o kompromisoch, raz sa prispôso-
bí jeden, raz druhý. Kompromisy by však nemali zájsť za akceptovateľ-
nú hranicu, teda ľudia by nemali byť nútení robiť veci, ktoré sú proti 
ich presvedčeniu alebo ich skutočne nechcú. Práve v takýchto situáci-
ách sa objavuje manipulácia a citové vydieranie. Sexuálne násilie má 
množstvo foriem a prejavov a nie vždy musí byť použitá aj fyzická sila. 
Často je využívaný citový nátlak, vydieranie alebo manipulácia. Obeť 
sa často fyzicky nebráni, či už z toho dôvodu, že je v šoku, alebo chce, 
aby bola situácia „čím skôr za ňou“ - alebo jej jednoducho ide o život. 
To však neznamená, že nedošlo k násiliu.

Máš právo povedať NIE na čokoľvek, čo sa ti nepáči. A máš právo 
na to, aby tvoje NIE bolo rešpektované.
Ak tvoj partner spĺňa niečo z tohto zoznamu, potrebuješ pomoc alebo 
sa len chceš poradiť, volaj na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. 
Pre viac informácií o možnostiach pomoci a podpory navštív webovú 
stránku zastavmenasilie.gov.sk, najmä sekciu poradňa. Rovnako si po-
zri webstránku kampane hovorimnie.sk alebo použi email info@hovo-
rimnie.sk. Tiež môžeš kontaktovať občianske združenie MyMamy na 
ich bezplatnej linke: 0911 444 991, pozri si stránku www.mymamy.sk 
alebo napíš mail na poradkyne@mymamy.sk.

Aj keď sa informovanosť spoločnosti o danej problematike zvyšuje, táto 
oblasť je stále plná mýtov a predsudkov. Mnohé z nich pritom vznika-
jú len jednoduchým neporozumením, čo to vlastne násilie v párových 
vzťahoch je a ako ho ženy prežívajú. Práve predsudky sú často príčinou 
záporných odpovedí, ktoré tieto ženy dostanú vtedy, keď hľadajú po-
moc. Takisto môžu viesť k nesprávnym radám a k zbytočnému utrpe-
niu.  V mnohých prípadoch sa vina a zodpovednosť kladie na obete 
domáceho násilia, alebo sa ich utrpenie zľahčuje. Je tu rozpor medzi 
faktami a názormi na túto tému, zakorenené mýty vedú k bagatelizova-
niu činov páchaných mužmi, ktorí sú často krát ospravedlňovaní a vina 
sa prikladá ženám.

Mýtus 1: 
„Je to len bežná hádka, tí dvaja sa iba hádajú“ alebo „Je to domáca zále-
žitosť“ 
Medzi hádkou a násilím je podstatný rozdiel. Pri hádke ide o konflikt 
dvoch osôb, ktoré sú približne rovnako silné. V každom vzťahu je nor-
málne a prípustné mať odlišný názor. Rozdiel medzi hádkou a násilím 
spočíva v nerovnosti sily a moci. V prípade násilia je prevaha moci vždy 
na jednej strane, takže druhá strana nedisponuje dostatočnými pro-
striedkami, ktoré by mohla využiť na presadenie svojej vôle, alebo na 
svoju ochranu. Pri násilí nejde o spor, ale o kontrolu. Hádka sa mení na 
násilie, keď silnejšia strana - osoba fyzicky silnejšia, ozbrojená, disponu-
júca financiami, zneužije svoju prevahu na presadenie svojich záujmov. 
Strach nedovolí žene nesúhlasiť. 

Ak niečo nechceš urobiť, musí to rešpektovať.

Mýty a pravdy o 
násilí páchanom

na ženách

7.  
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Mýtus 2:
„Nikto by nemal zasahovať do domácich záležitostí.“ alebo „Mňa sa to 
netýka, násilie v rodine je súkromná záležitosť, štát by sa do toho nemal 
miešať.“
Len preto, že sa násilie odohráva doma, nič ho nerobí menej závažným 
alebo krutým. Domáce násilie sa týka každého - môže postihnúť vašu 
sestru, priateľku, mamu, alebo kolegyňu. Nevšímavosť voči domáce-
mu násiliu môže byť považovaná za formu jeho tolerancie. Násilie v 
intímnych vzťahoch nie je len záležitosťou páru, ale aj spoločnosti a 
verejnosti. Násilné činy sú podľa našich zákonov trestné bez ohľadu na 
to, či sú páchané v rodine, alebo mimo nej, preto je povinnosťou štátu 
zabezpečiť ochranu týraným ženám. 

Mýtus 3: 
„Partnerské násilie, resp. násilie v  rodine sa vyskytuje len v chudobných  
alebo „problémových“ rodinách.“
Násilie môže postihnúť každú ženu, nezávisle od príslušnosti k soci-
álnej vrstve, kultúre a náboženstvu a nezávisle od veku. Rodovo pod-
mienené násilie sa vyskytuje vo všetkých sociálno - ekonomických sku-
pinách. Násilie na ženách mužmi nie je problémom, ktorý by sa dal 
pripísať určitému typu mužov, napríklad nezamestnaní, či psychicky 
chorí. K násiliu na  ženách dochádza aj v bohatých, aj vo vysoko vzde-
laných rodinách. Mnohí násilníci robia len to, čo považujú za svoje pri-
rodzené právo na dosiahnutie dominancie nad ženami.

Mýtus 4:
„Len opití, nadrogovaní muži alebo “mačovia“ sa dopúšťajú násilia  
páchaného na ženách.”
Alkohol sa často vníma ako spúšťač alebo vysvetlenie násilia a ženy ľah-
ko uveria, že ich partner by ich neudrel v triezvom stave. Násilie na že-
nách sa vyskytuje aj tam, kde alkohol a drogy nie sú prítomné. Naopak, 
mnohí ľudia, ktorí pijú alebo užívajú drogy, sa nesprávajú násilnícky. 
Alkohol nie je skutočnou príčinou násilia, môže byť len spúšťačom 
násilia v konkrétnej situácii. Odbúrava zábrany, čím sa zosilňujú agre-
sívne impulzy. Muži, ktorí sa správajú násilne voči svojim ženám, pá-
chajú násilie vtedy, keď sú opití, ale aj keď sú triezvi. Skutočná podstata 

problému spočíva v celkovom nerovnocennom postavení ženy a muža 
v rodine a spoločnosti.
 
Mýtus 5: 

„Ona si o to koledovala / vyprovokovala / zaslúži si to....”
Toto je azda najkrutejší mýtus o násilí páchanom na ženách. Neexistuje 
žiadne ospravedlnenie násilia či už doma alebo mimo domova. Tento 
postoj legitimizuje páchanie násilia v určitých situáciách, vinu za ná-
silie pripisuje obetiam a mužov páchajúcich násilie zbavuje zodpoved-
nosti. Násilnícki muži uvádzajú neuveriteľne širokú paletu správania, 
prejavov a vlastností žien, ktorými podľa nich ženy provokujú ich ná-
silnícke správanie. Argumentovanie, že obeť sama zapríčinila násilie, je 
typické pre agresorov všeobecne, týmto chcú dosiahnuť, aby ich násil-
né správanie bolo ospravedlnené. Ak aj žena urobí alebo povie niečo 
nevhodné, to nie je dôvod pre to, aby muž reagoval tak, že ženu udrie, 
nedá jej peniaze ... Môže zo situácie odísť, môže urobiť mnoho iných 
vecí a je to len jeho vec a zodpovednosť, aby svoju agresivitu zvládol bez 
násilia voči žene.

Mýtus 6: 
„Ona nehovorí pravdu.“ alebo „Je to len výhovorka kvôli tomu, aby získala 
bývanie alebo výhody pri rozvode.”
Násilie páchané na ženách je obklopené mýtmi a hanbou a len málo 
žien by v tomto ohľade klamalo. Bývať v útulku/náhradnom bývaní 
nie je jednoduché. Je nepravdepodobné, že akákoľvek žena by zo seba a 
svojich detí urobila bezdomovcov, pokiaľ by nebola naozaj zúfalá. 
Ženy násilie oveľa častejšie utajujú alebo bagatelizujú, ako by v tomto 
smere preháňali. Pravdepodobnejšie je, že násilie nikto nezverejní a ne-
oznámi. Malé percento žien sa odhodlá bojovať a zverejniť svoju situá-
ciu. Týrané ženy majú tendenciu mužovo násilie skôr podhodnocovať, 
než nadhodnocovať, dokonca muža ospravedlňovať a obviňovať seba.
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Mýtus 7:
Násilie páchané na ženách je následkom zažívania násilia v pôvodnej ro-
dine, muži týrajú ženy, pretože sami v detstve zažili násilie.
Mnohí muži, ktorí sú násilnícki, pochádzajú z rodín bez násilnej skú-
senosti. Mnohé rodiny, v ktorých je násilie prítomné, nemajú násilníc-
kych synov. Samozrejme, niektorí muži, ktorí páchajú domáce násilie, 
môžu pochádzať z násilníckeho prostredia, ale výskumy ukazujú, že 
tomu tak byť nemusí. Tento mýtus slúži mužom ako zámienka pre ich 
vlastné násilie. Prezentujú svoje správanie ako naučené, čím ho pred 
sebou samým vnútorne ospravedlňujú. Muži, ktorí páchajú násilie, síce 
mohli v detstve zažívať násilie a vlastné zážitky s násilím sú istým „ri-
zikovým“ faktorom, ktorý môže viesť k tomu, že sa človek správa násil-
nícky, ale negatívne skúsenosti z detstva môžu viesť aj k odmietavému 
postoju voči násiliu. 

Mýtus 8: 
„Niektoré ženy sú závislé na násilných a zneužívajúcich mužoch a majú 
„rady násilie”, samy si vyberajú partnerov, ktorí ich týrajú“
Neexistuje žiaden vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že existuje taký 
typ žien, ktorý sa úmyselne vystavuje násiliu. Žiadna žena nechce, aby 
ju niekto bil, znásilňoval, alebo ju zavraždil. Na začiatku vzťahu tyrani 
obvykle nepoužívajú násilne prostriedky, takže žena nevie, s kým má 
do činenia. Takmer nepozorovane sa potom „rytierska ochrana“ mení 
na kontrolujúceho muža, postoj typu „som do teba zaľúbený“ sa mení 
na „mám právo na teba i tvoje telo“. Až po určitom čase spolužitia sa u 
zneužívateľa začínajú objavovať násilnícke sklony. 

Mýtus 9:
 
Násilné činy v súkromnej sfére sa vo všeobecnosti chápu ako afektívne 
konanie - muž jednoducho niekedy „vybuchne“, pretože vraj nevie so 
svojimi citmi inak zaobchádzať. Tento argument však prehliada sku-
točnosť, že muži ani v stave silného afektu neudrú svojho šéfa, svoju 
ženu však často áno, z toho vyplýva, že ich násilné konanie je spravidla 
výberové. Muži, ktorí sa uchyľujú k násiliu, v skutočnosti presadzujú 
svoju moc, nekonajú na základe bezmocnosti.

„Muži týrajú svoje ženy preto, že nedokážu svoje city prejaviť iným spôsobom.“

„Nie si sama“ 
–dôležité informácie

8.  

Ak zažívaš násilie zo strany svojho partnera, nemusíš so svojím prob-
lémom bojovať sama. Existujú organizácie poskytujúce poradenstvo 
a podporu dievčatám/ženám, ktoré sú partnerským násilím ohrozené, 
resp. partnerské násilie zažívajú.

V rámci Slovenska existuje bezplatná telefonická Non-stop linka
pre ženy zažívajúce násilie:  0800 212 212
Národná linka pre ženy je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, 
ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. Poradkyne sú pripravené ho-
voriť o všetkých druhoch násilia, s ktorými sa ženy vo svojich životoch 
stretávajú. Spolu s volajúcou ženou sa budú snažiť minimalizovať rizi-
ko, ktorému je v násilnom vzťahu vystavená.

V  rámci Slovenska existuje bezplatná chatová a emailová Non-
stop linka dôvery
Potrebuješ pomoc a necítiš sa na telefonát? Neboj sa, neváhaj a klikni:
https://ipcko.sk/
Internetová linka dôvery pre mladých ľudí, ktorí sú zronení, zmäte-
ní, slabí, nešťastní. Tu s nimi emailujú a chatujú odborníci z rôznych 
oblastí. Psychologickú pomoc poskytujú NONSTOP, bezplatne pro-
stredníctvom chatu a emailu.
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MyMamy o.z.
Na východnom Slovensku je miestom pomoci občianske združenie 
MyMamy so sídlom v Prešove. Združenie už dlhodobo poskytuje kon-
krétnu pomoc konkrétnym ženám, ktoré majú vo svojom živote skúse-
nosť s násilím v párových vzťahoch.

Kontaktné údaje: 
▶

▶

▶

▶

poradenské centrum Prešov – Bezpečný ženský dom
v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00
mobil: 0911 444 991 , pevná linka: 051/771 22 33
poradenské centrum Prešov
v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00
mobil: 0903 802 227
poradenské centrum Bardejov
vo štvrtok a v piatok od 8:00 do 17:00
mobil: 0911 599 299
Emailové kontakty:
poradkyne@mymamy.sk 
info@mymamy.sk

NEZABUDNI!!!
Násilie páchané na tebe NIE JE v poriadku, nie je to tvoja vina 
a nie si za to zodpovedná, AJ KEĎ NÁSILNÍK TVRDÍ OPAK.
Správanie a konanie násilníkov je neakceptovateľné a trestné – 
JE TO TRESTNÝ ČIN. Na ceste k bezpečiu ti môže pomôcť aj 
Polícia SR a ďalšie  kompetentné inštitúcie. 

NIE SI V TOM SAMA!
ĎALŠIE BEZPLATNÉ LINKY ODBORNEJ POMOCI:
– 112 Tiesňová linka (Integrovaný záchranný systém)
– 155 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
– 158 Polícia
– non-stop 0800 500 333 – COVID-19 Krízová linka pre všetkých
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