
XÁSILIE PÁCHaXÉ NA ŽPXÁCH
sA rÝxe xÁs všnrxÝcHl
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pod tiefi enéiio ntf,bitia;, §iQ ré, majÚ, ó,4nóŽ
za následok telesnú, sexuálnu, duševnú,

ale aj ekonomickú ujrnu alebo utiPenié žien
vrátane vyhrážania sa talaýmito činmi, nátlaku

alebo svojvolhého zbavenia slobody,

Násilie na ženách postihuje ženyvšettc/ch kategórií,
všetlc/ch sociálnych vrstiev, kultúr a etniclcfch skupín.



NÁSIrtn Ne ŽENÁCH sa najčastejšie vyskytuje v roclinácl-r a partnerských
vzťahoch. /e ovelh pravdepoclobnejšie, že sa ženastane obeťou násilia partne-
ra, než že sa statle obeťou prepaclrrutia na ulici.
NÁSILIE NIE JE KONFLIKT! V konílikte str stretnťt rovnocenné strany.
Násilie je, kecl jeclna strana zneužlje prevalru sily a moci nacl clrr_rhou stranotr.
Pre násilie je typické nemenné rozclelenie rtllí (agresor je dorninarrtný).

Násilie je opakované a clllrodobé - ,,tzv. kruh násiliď.
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ROZPoZNANIE NásIr/Á

Žena, obeť dclrnácelro násilitr je máloked), uy.tu,rerrá výlrradne jeclnej
forme násilia. V odbornýclr kruhoch sa v súvislosti s ciornácirrr násilím lrovorí
o piaticlr základnýclr forrrrách násilia.

FYzické násilie rnóže rnať širolcé spektrtrtn intenzity. Fyzické násilie
nie je lerr bitie, ťrdery, fackovanie, kopanie, ale i sácirnie, ťalranie za vlasy,
odoPierarrie jeclla, spánku a irré. S telesným násilím sa často spája i ničer-rie
nrajetku, s násleclkonr ohrozenia zclravia a života ženy,

PsYchické rrásilie zahíha citové a slovrré týranie, žena ho pociťuje
ako niČenie pocitu vlastnej lroclriclty a psychic]<élro zdravia. Patrí sem
zosmieŠriovanie dorrra i na verejnosti, urážIívé pozrrárnky o výzorc alebo
clraraktere, osočovanie a výbuchy zlosti.

Sexualizované násilie zah{ňa všetl<y sexuálne čirry, ktoré sťr žerre
rranútené. }e aktorr' agresie a zneužitta moci, a rrie výsleclkon' nekontrolova-
telhýclr sexuálrryclr puclov.

Sociálne násilie má za ciel ženu izolovať od spoločnosti a získať nad
riou kontrolu. I( jeho fornrárn patrí bránenie stretávtrť sa s rodinou, priatei'mi
a Priateikami, Zamykanie v clomácnosti, odhlásenie telefónti, sleclovanie
telefonátov, emailov, zakazovanie používať auto a podobné.

Ekonomické násilie znamenii nerovnováhu v prístr.rpe k íinančným
zdroj orn a v ytl,ŽÍv alrie s ilrrej šej ekonomickej pozície. I]atrí sem neprispievanie
a odmietanie podielať sa Írnančne na chode domácnosti a starostlivosti
o deti, odopieranie prístupu k spoiočrrému účtu, bránenie vo vykonávaní
zamestnania, utajovanie príjmov alebo výdavkov a iné.



AK vy IAMA pnsžíuern NÁsrurc
,/ památajte si, že to nie je vaša vina. za rrásilie je zclclpovedný ten, kto ho

pácha.

/ Násilie neprestane samo, nečakajte, až to br-rcle horšie. Preiornte mlčanie,
poveclzte to niekornu, komu dóverujete.

/ Existujťr l'uclia, ktorí várn pomóžu a podporia vás pri premerre vášlro
života.

/ Máte právo na život bez násilia - nikto nemá právo týrať vás.

TRES TNOPR ÁvN e R o y/NÁ NÁ sII.rÁ
./ Každáforma násilia, vrátane vyhrážok, je protiprávna.

/ Trestné oznámenie móže byť podtrné písomrre alebo ústne clo zápisnice,
na ktoromkolVek útvare Policajrrého zboru alebo na prokuratúre.

/ Polícia rnÓŽe vstúpiť d.o bytu, ak sťr ohrozerré životy a zclravie, ak hrozí
závažná škoda, ak vec neznesie odldad.

/ PolÍcia rnÓŽe zaistiť osobu, ktorá svojínr kotranínr bezprostreclne
ohrozuje život, zdravie alebo majetok a navrhnúť dalšie opatrenia.

,/ polícia má oprávrr etlievykázať rT ásilrríka zo spoločrrého obydlia azakázať
vstup ažna 10 clrií.

/ Trestné oznámenie nemusíte poclať bezprostredne po ťrtoku, Nehovorte
iba o posleclnorn útoku, skťrste si na čcl najviac násilnýcll
útokov alebo iných skutkov, tta ich tn

OBEŤ NÁS/IIÁ A POLÍCIA
Obete násilia sa najčastejšie obracajťr na
alebo osobne ttrclbia oznánrenie na ťttvare

ípadných svedkov.

Postup polície po telefonickom
/
/
/

/
,/

vykonanie služobného

17Il1993

v prípade podozren ia z pr - policajt tupok,
v prípade podozrenia zo spáchania trestného čin
vyslaná

r,yslanie hliaclky na miesto a

prípaclné využitie opráv
nom zbtlre,

élro zbor
linku 15B

,.e,

o Pol

na miesto

príslušrfiŘ PZ - skrátené vyšetrovanie
PZ - vyšetrovani poverený



Postup polície po prijati trestného oznámenia

,/ obhliadl<a miesta činu,
,/ prelrliadka tela a obclobné ťrkorry (poclla potreblr a kclnl<réttrej situácie),
,/ výsluclr sveclka - poškodenélro, obvinenéiro a sveclkov,
,/ zabezpečerlie listinrrýclr dókazov, lelrárskyclr správ a znaleckých postrdkov,

Poškodený

,/ orgány Čir-rrré v trestllom kotraní (policajt a prokr-rrátor) a sťrcl sú povirrlrí poučiť
PoŠkocleného o jeho právach a poskytnúť rnu pir'ú nrožnosť na iclr uplattlenie,

,/ PoŠkoclený v trestnom konirní sa móže clať zastttpovať splrTonrocnenconl; poškoclený
nrá tiež právo, aby ho na ťlkon1, trestného konania sprevádzaldóverrrík.

obeť trestného čirru

/ Národná racla Sloverrskej repr,rbiiky prijala zákorr č. 27412017 Z. z. t,; obetiach trest-
rTýclr Čirrov a o znlelle a cioplnerrí rriektorých ziikonov (ťrčinný ocl ot.Ot.zotB),

/ základr'é irrforlnácie pre obete trestnýclr činov a register subjektov poskytujťrciclr
Pomoc sú zverejnené ntr webclvej strtinke Ministerstva spravocllivosti SR
www.justice.gov.sk,

,/ tieto inforrrrácie (v ťistnej a písornnej for:me) poskytr-re obeti pri prvom korrtakte
aj poIicajt alebo prokurátor.

Skončenie vyšetrovania

/ Ak Policajt povtržr.rje vyšetrovanie alebo skrátené rzyšetrovanie za skončené a jeho
rrysledkY za PostaČujúce tra podarrie nál,rhu rra obžalobu alebo rra iné rozhocltrutie,
un-roŽní obvinenénru, obhajcovi, poškocler' énru, v prin-rerar-rej lelrote preštucl<lvať spisy
a Podať rrávrhy na cloplrrerrie vyšetrovania alebo skráter-ré]ro r,yšetrovania (týcl-ito práv
sa móžtr tieto osoby výslovne vzclať, o čom musia byť poLrčené),

,/ Návrlr na doplrrerrie vy§g1l6vania alebo skráterrélro vyšetrovariitr móže poiicajt
tiettruť, alt lro rreptlvažuje za potrebrrý.
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