
MyMamy, o.z. poskytuje podporu 
ženám zažívajúcim násilie 
v párových vzťahoch a ich deťom
formou poradenstva a ubytovania.
Nemusíte v takomto vzťahu 
pokračovať, nie ste na to sama. 
Pomôžeme vám.

Rýchly kontakt: +421 911 444 991
poradkyne@mymamy.sk
Instagram: @mymamy.oz
Facebook: MyMamyOz

 
Projekt Rôzne cesty k rovnosti bol
podporený Nórskom prostredníctvom
Nórskych grantov v sume 179 730 €.

Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je zvýšené porozumenie 
o rodovej rovnosti.

Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie 
aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti 
rodovej rovnosti. Spoločným úsilím k zelenej, 
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe
 
 
 
 
 
 
 
www.norwaygrants.sk/dgv

16 dní aktivizmu 
proti násiliu páchanému 
na ženách alebo ako 
rozpoznať ženu zažívajúcu 
násilie?



Celosvetová kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo 
podmienenému násiliu páchanému na ženách je 
medzinárodná kampaň, ktorá vznikla v roku 1991 na 
prvom ročníku Women‘s Global Leadership Institute.
Dátumy kampane boli zvolené s cieľom prepojiť 
násilie páchané na ženách a ľudské práva 
a zdôrazniť, že rodovo podmienené násilie páchané 
na ženách je porušením ľudských práv: od roku 1991 
je kampaň aktívna v období:  
od 25. novembra, Medzinárodného dňa proti násiliu 
páchanému na ženách, do 10. decembra, Medziná-
rodného dňa ľudských práv.

Globálna 16-dňová kampaň je organizačnou 
stratégiou pre jednotlivcov a skupiny na celom
svete, ktorá vyzýva na odstránenie všetkých foriem 
rodovo podmieneného násilia páchaného
na ženách.

Nie len facka je násilie

Rôzne formy násilia páchaného na ženách sa 
odohrávajú aj za dverami domu či bytu, na mieste
kde by sme sa mali cítiť najbezpečnejšie. Nie sú to len 
jasné fyzické prejavy násilia (facka, modriny, údery 
a horšie fyzické napadnutia), ale aj psychické násile, 
ako sú vyhrážky, nadávky či ponižovanie.

Pri ekonomickom násilí žena nemá prístup
k spoločným financiám, úplnú kontrolu nad rodinným 
rozpočtom má zneužívateľ. K formám násilia patrí aj 
násilie sexualizované, kde sa sex a sexuálne 
správanie stáva súčasťou manipulácie – formou 
trestov, odmien, násilia. Aj v partnerstve či manžel-
stve hovoríme o znásilnení. (“Veď si moja manželka, 
mám na to právo!”).
Násilie sa deje za zatvorenými dverami domácností, 
v súkromí. Prečo sa máme starať o to, čo sa deje za 
dverami cudzieho bytu? Lebo za dverami toho bytu 
sa deje trestný čin a keď ho spoločne nezastavíme, 
nikdy to neskončí.

Ako zistím, že žijem 
v násilníckom vzťahu?

1. Moc a kontrola - muž ženu kontroluje, je
 majetnícky, žiarlivý. Získava kontrolu nad voľným 
časom ženy, čaká na ňu po práci, vyzdvihne ju zo    
školy, zo stretnutia. Postupne sa žena nestretáva 
s nikým iným len s ním. Nemá priestor na svoje 
koníčky a priateľov, priateľky.
2. Manipulácia - slovnou manipuláciou muž vytvorí 
ilúziu viny u ženy za vzniknutú situáciu,
akoby on za situáciu zodpovedný nie je.
3. Zmena správania - partner sa správa odlišne na 
verejnosti a inak v súkromí. V spoločnosti je najmä na 
ženy, galantný a príjemný. Nikdy by ste si nepovedali, 
že vsúkromí sa správa inak, násilne.

4. Meranie dvojakým metrom - partner robí chyby, 
no keď podobnú či rovnakú chybu spraví aj partnerka 
vyčíta to najmä jej. Na svoje chyby nepoukazuje.
5. Chorobná žiarlivosť - muž bráni partnerke v stretnutí 
s kamarátom, bratom, či bývalým partnerom 
z minulosti. Nie je to správne.
6. Stereotypné nazeranie - muž má stereotypné 
nazeranie na vzťah: “žena patrí za sporák”. Je to 
nebezpečné vnímanie, je potrebné si ho všímať hneď 
od začiatku.

Ako môžem pomôcť žene, na ktorej
 je páchané násilie?
   
   Buďte všímaví, všímavé
   Povzbuďte ju k tomu, aby o násilí hovorila.
   Ak žena nechce hovoriť o probléme, začnite 
spomínať príbehy, situácie, ktoré ste niekde počuli, 
čítali na internete na tému domáceho násilia. 
Spomeňte odkiaľ sa týmto konkrétnym prípadom
 dostalo pomoci
   Podporte ženu vetami ako “Pokojne mi to povedz. 
Úplne rozumiem, že o tom nechceš
hovoriť. Verím ti. Zaslúžiš si viac. Mám ťa rada/rád.”
   Vypočujte ju, rešpektujte skúsenosti, ponúknite 
kontakt na pomáhajúcu organizáciu
 
Ak žena hovorí o prežívanom násilí, sme napr. susedmi, 
susedkami, môžeme si so ženou dohodnúť signál, ktorý 
ak žena použije bude znamenať, že potrebuje pomoc. 
Signál môže znamenať, že im máme ako susedia 
zazvoniť a pozvať ženu na návštevu, pretože v tej chvíli 
by bolo pre ženu bezpečné, ak by z bytu odišla.
Dohodnutý signál môže znamenať, že je v nebezpečen-
stve a susedia môžu volať políciu. Môže ísť aj 
o iné dohodnuté taktiky, signály, ktoré pomáhajú 
žene zvýšiť bezpečie.

Ročne zomiera na násilie v priemere minimálne 10 žien - (zdroj: rozhovor s ADRIANOU
MESOCHORITISOVOU z Možnosti voľby, 2015, stránka www.moznostvolby.sk.)

49%
34%

Na Slovensku bolo fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu 
vystavených celkovo 34% žien. Skúsenosť so sexuálnym 
obťažovaním má 49% slovenských žien. (zdroj: dokument Preven-
cia rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách podľa ľudskoprávnych 
štandardov, Možnosť voľby, Martina Zboroňová, 2019) 


