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„Násilím nemožno priateľa získať, ani si
ho udržať. Dá sa to iba dobrotou a lás-
kavosťou.“

- Xenofón -

„Tam, kde vyčíňa násilie, nemôže bývať
pokoj. Cesty k pokoju nevedú cez ulice
násilia.“

- Phil Bosmans -

„Násilie je zlo, násilie nemožno prijať
ako riešenie problému. Násilie je nehod-
né človeka, násilie je lož.“

- Ján Pavol II. -

nepredstavuje prioritne sexuál-Sexuálne násilie
ne uspokojenie, ale dosiahnutie úplnej kontroly
nad telom ženy. Ide o také formy násilia ako vy-
nucovanie pohlavného styku alebo iných sexuál-
nych praktík, znásilnenie, nútenie k sexu s inými
mužmi, alebo pred inými osobami a podobne.

Prenasledovanie je osobitá forma násilia, ktorá
sa vyskytuje počas vzťahu, ale často aj dlho
po jeho ukončení. K formám prenasledovania
patrí fyzické prenasledovanie ženy - sledovanie
kam a s kým chodí; neustále čakanie pred prá-
cou, alebo domom; kontrola ženy prostredníc-
tvom častých telefonátov, smsiek, alebo e-mailov.
Cieľom násilného správania muža k partnerke je
dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad jej
životom, názormi a telom. Na to, aby násilný muž
dosiahol úplnú moc a kontrolu, potrebuje úplne
oslabiť osobnosť ženy, jej sebavedomie a jej sna-
hy konať proti násilnému správaniu. Moc a kon-
trolu násilný muž získava používaním istých vzor-
cov správania – izolácie, udržiavanie teroru a hrô-
zy, ponižovanie a očierňovanie, uplatňovanie ab-
solútnej kontroly, obviňovanie partnerky z násilia
a ospravedlňovanie násilia, vynucovanie triviál-
nych činností a vyčerpávanie, príležitostné láska-
vosti, skreslené vnímanie seba a reality na strane
ženy. Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane
a dlhodobo.



NÁSILIE PÁCHANÉ
NA ŽENÁCH
JE JEDNOU Z NAJČASTEJŠÍCH FORIEM
PORUŠOVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV ŽIEN

. -NA SVETE JE TO VEDOMÉ A KONTRO
, -LOVANÉ SPRÁVANIE PRETO ZODPOVED

,NOSŤ ZAŇHO NESIE VŽDY TEN
.KTO HO PÁCHA

Na Slovensku upravuje domáce násilie predo-
všetkým paragraf 208 Trestného zákona (Zá-
kon č. 300/2005 Z.z.), ktorý vymenováva, ktoré
skutky sú považované za týranie blízkej a zve-
renej osoby.

CO ?TENTO POJEM ZNAMENÁ

Za násilie páchané na ženách sa považuje aký-
koľvek čin násilia, založený na rodovej nerov-
nosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý sme-
ruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické,
sexuálne alebo psychické poškodenie ženy,
vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku
alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už
vo verejnom alebo v súkromnom živote. Prevaž-
ná väčšina páchateľov sú muži. Vysvetlenie toh-
to fenoménu spočíva v dlhotrvajúcej nerovnosti
v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi
v našej spoločnosti. Pre násilie neexistuje žiad-
ne ospravedlnenie. Nikto nemá právo sa k dru-
hému človeku správať násilne.

PRÁVNA ÚPRAVA

FORMY NÁSILIA

Násilie v párových vzťahoch

Obchodovanie so ženami

Znásilnenie

Sexuálne zneužívanie

Sexuálne obťažovanie

Nútená prostitúcia

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov

predstavujú podobu faciek, str-Fyzické formy
kanie, kopanie, bite, trhanie vlasov, popáleniny,
ubližovanie predmetmi, zbraňou a pod. Dôs-
ledkom čoho dochádza k rôzne závažným zra-
neniam od modrín cez zlomeniny až k zrane-
niam s dlhodobými zdravotnými komplikácia-
mi. Taktiež môže viesť k fatálnym následkom.
Často sa vyskytujú aj skryté formy ako napr.
hrozba fyzickým násilím (zdvihnutie/zahnanie
sa rukou), hádzanie predmetmi tesne vedľa
ženy alebo detí a ďalšie spôsoby fyzického
ohrozovania, ktoré nezanechávajú zranenia.

násilia sa považuje vyhrá-Za psychické formy
žanie sa vraždou žien/detí, muž sa vyhráža sa-
movraždou, únosom detí, ublížením rodine ale-
bo známym, zastrašuje ženu, verbálne ju poni-
žuje, nadáva jej a uráža ju, obťažuje a prenasle-
duje ženu, neustále ju kritizuje a kontroluje te-
lefonáty, pohyb. Snaží sa ju sociálne izolovať,
a to zamedzením a zakazovaním kontaktu
s rodinou a známymi, znevažovaním v práci či
v inštitúciách, kde žena hľadá pomoc.

Najrozšírenejšou formou násilia páchaného
na ženách je násilie páchané na ženách v pá-
rových vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách
páchajú ich manželia, partneri, alebo bývalí
manželia a partneri. Mnohokrát sa násilie pá-
chané na ženách v párových vzťahoch preja-
vuje v rôznych formách, prípadne ich kombi-
náciami:

Ekonomické formy majú  za následok nerov-
ný prístup k finančným zdrojom rodiny a ich
kontrolu. Muž neprispieva na starostlivosť
o deti a domácnosť, sám rozhoduje o použití
spoločných financií, bráni žene v prístupe
k spoločnému majetku, zadlžuje rodinu úver-
mi a podobne.


