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Abstrakt: Výskumná štúdia spracováva výsledky reprezentatívneho
výskumu o sexuálnom násilí na ženách na Slovensku realizovaného
na vzorke 2 119 žien vo veku 18 – 70 rokov. Zameriava sa na
skúsenosti žien so sexuálnym násilím pred a po 15 roku života.
Uvádza profil žien s takouto skúsenosťou, formy násilia, ktoré zažívali,
rozdelenie podľa páchateľov na partnerské a nepartnerské sexuálne
násilie a ich špecifiká, následky sexuálneho násilia a vyhľadanie
pomoci. Celoživotná prevalencia sexuálneho násilia je 4,9%, pričom po
dovŕšení 15 rokov je miera prevalencie 3,8%. 71% žien so skúsenosťou
so sexuálnym násilím ho zažilo zo strany iného muža ako partnera a
38% žien ho zažilo v partnerskom vzťahu. Sexuálne násilie má vážne
psychické následky a niektoré z nich pretrvávajú dlhodobo. Takmer
všetky ženy zažili po incidente viaceré zo symptómov PTSP.
V porovnaní s populáciou žien bez skúsenosti so sexuálnym násilím
vykazujú tiež vyššiu mieru úzkosti a depresie a nižšiu mieru vnímanej
sociálnej podpory a spokojnosti s partnerským a sexuálnym životom.
Len 15% žien vyhľadalo pomoc niektorej z inštitúcií a len 11,2%
ohlásilo prípad na polícii.
Kľúčové slová: sexuálne násilie, sexuálne násilie v detstve,
partnerské násilie, nepartnerské násilie, prevalencia, následky
sexuálneho násilia, reprezentatívny výskum
Abstract: The report summarizes results of the representative survey
on sexual violence against women based on a random sample of
women aged 18 – 70 in Slovakia. In total, 2 119 women were
interviewed. The report provides results on experience of women with
sexual violence before and after 15 years of age. It describes profile of
survivors, forms of sexual violence, division of violence by perpetrator
to partner and non-partner sexual violence and their specificities,
consequences of sexual violence and contact with police and other
services. Lifelong prevalence of sexual violence in Slovakia is 4,9%,
while prevalence rate since 15 years of age is 3,8%. 71% of survivors
of sexual violence experienced it by a non-partner and 38% by former
or current partner. Sexual violence has serious consequences for
psychological health and wellbeing of women and often it has long
lasting effects. Almost all women experienced some symptoms of PTSD
after the sexual violence incident. In comparison with women without
an experience of sexual violence, they also manifest higher degree of
anxiety and depression, lower social support and lower satisfaction
with partner and sexual life. Only 15% of women sought help and
11,2% reported the incident to the police.
Key words: sexual violence, sexual abuse in childhood, intimate
partner violence, non-partner violence, prevalence, consequences of
sexual violence, representative survey
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
ANOVA - Analýza rozptylu (Analysis of variance) parametrická
štatistická metóda používaná na testovanie významnosti rozdielov
medzi priemernými hodnotami intervalových premenných u
porovnávaných skupín.
ASR – metóda adjustovaných štandardizovaných rezíduí – test, ktorý
v kontingenčnej
tabuľke
umožňuje
interpretovať
štatistickú
významnosť rozdielov medzi triedou a voľbou pre každé pole
príslušného triedenia zvlášť. Je založený na rozdiele medzi
očakávanou a empirickou početnosťou v každom poli.
CAPI – Computer-assisted personal interview – osobný rozhovor za
použitia tabletu
FRA – Fundamental Rights Agency (Agentúra Európskej únie pre
ľudské práva)
IVPR – Inštitút pre výskum práce a rodiny
ME – prípustná chyba (Margin of error), zvyčajne udávaná pri 95%
úrovni spoľahlivosti.
N – celková početnosť respondentiek v tabuľke, za ktoré sa prevádzali
jednotlivé porovnania
p – tzv. p-hodnota udáva pravdepodobnosť, že výberová
charakteristika nadobudne väčšiu alebo rovnú hodnotu ako je
skutočne zistená hodnota, za predpokladu, že je nulová hypotéza
pravdivá. P-hodnota sa porovnáva s určenou hladinou významnosti α,
pričom pre zamietnutie nulovej hypotézy musí byt p-hodnota menšia
ako daná hladinou významnosti α.
rs
-Spearmanov korelačný koeficient (rho) patriaci do skupiny
neparametrických poradových korelačných koeficientov
PTSP – posttraumatická stresová porucha (posttraumatic stress
disorder)
SD - štandardná odchýlka alebo smerodajná odchýlka (Standard
deviation), meradlo štatistickej disperzie definované ako druhá
odmocnina z rozptylu (Variance).
SN – sexuálne násilie
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ÚVOD
Výskumná správa zahŕňa výsledky prvého reprezentatívneho
prieskumu zameraného špecificky na sexuálne násilie na ženách na
Slovensku. Aj v minulosti sa sexuálne násilie (SN) na Slovensku
skúmalo v rámci viacerých výskumov. Od roku 2007 pravidelne
prebieha Výskum obetí kriminality na Slovensku realizovaný
Paneurópskou vysokou školou a od roku 2013 táto inštitúcia realizuje
Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na
Slovensku. V týchto výskumoch je sexuálne násilie zisťované ako
súčasť skúmania kriminality a viktimizácie trestnými činmi. Navyše,
údaje sa zbierajú len za skúsenosti s trestnými činmi za posledný rok.
Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizoval v rokoch 2002 a
2008 Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím
páchaným na ženách na Slovensku, ktorého súčasťou boli aj
skúsenosti žien so sexuálnym násilím. Tieto výskumy sa zameriavali
na celoživotnú prevalenciu rôznych foriem násilia páchaného na
ženách ako aj na mieru prevalencie za posledný rok. V roku 2012
realizovala Agentúra Európskej únie pre ľudské práva (FRA) prieskum
rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách, ktorý prebiehal aj
na Slovensku. Sexuálne násilie bolo aj v tomto prieskume súčasťou
širšieho skúmania rôznych foriem násilia na ženách. V porovnaní
s uvedenými štúdiami bol tento prieskum zameraný primárne na
skúsenosti so sexuálnym násilím s cieľom zistiť širšie kontextuálne
faktory sexuálneho násilia, jeho dopady na životy žien a vyhľadanie
pomoci špecificky v týchto prípadoch. Prieskum sa odlišuje aj po
metodologickej stránke, keďže najmä spomínané výskumy IVPR boli
realizované kvótnym výberom, zatiaľ čo v prípade tohto prieskumu
bola použitá metóda náhodného výberu a celková vzorka
respondentiek bola vyššia. Táto metodika je porovnateľná s tou, ktorá
bola použitá v prieskume FRA.
Miera prevalencie sexuálneho násilia zistená v našom výskume je
výrazne nižšia než u vyššie uvedených štúdií. Napríklad, podľa
výsledkov prieskumu FRA zažilo sexuálne násilie počas svojho života
10% slovenských žien. Rozdiely v miere prevalencie mohli byť
čiastočne spôsobené limitmi vzorky respondentiek (viac informácií
v metodologickej kapitole), tie však plne nevysvetľujú takúto mieru
diskrepencie. Ďalším možným vysvetlením je, že ženy sa otvorenejšie
priznávajú k skúsenosti so sexuálnym násilím, ak sú naň opytované
v kontexte rôznych foriem zažítého násilia, než samostatne.
Predkladaná správa preto prináša najmä detailnejšie uchopenie
skúseností žien so sexuálnym násilím, formy tohto násilia, jeho
páchateľov, okolnosti, za ktorých sa incident odohral, krátkodobé a
dlhodobé následky sexuálneho násilia a vyhľadanie pomoci. Analýza
sa špecificky zameriavala na zisťovanie prípadných rozdielov vo vyššie
uvedených faktoroch u sexuálneho násilia v partnerských vzťahoch a
mimo nich.
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Správa je štruktúrovaná do niekoľkých častí. Po metodologickej
kapitole nasleduje súhrn výsledkov skúmania skúseností žien
s násilím v detstve, pričom sa špecificky zameriava najmä na sexuálne
násilie. Hlavná časť správy sa venuje sexuálnemu násiliu v dospelosti,
respektíve po dovŕšení 15 roku. Pre hranicu 15 rokov sme sa rozhodli
preto, že ide o hranicu zákonného veku spôsobilosti k pohlavnému
styku a táto veková hranica je tiež najčastejšie používaná
v medzinárodných prieskumoch o násilí páchanom na ženách. V časti
o sexuálnom násilí po 15 roku sa venujeme prevalencii a
všeobecnému popisu sexuálneho násilia, pričom neskôr je rozdelené
do dvoch skupín podľa páchateľa na partnerské a nepartnerské SN a
ich špecifiká. Podobne, v prípade následkov sexuálneho násilia ako aj
obrátenia sa na pomoc inštitúcií je analýza výsledkov zameraná najmä
na porovnanie skupín žien, ktoré zažili partnerské a nepartnerské
násilie.
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HLAVNÉ ZISTENIA
•

Sexuálne násilie v priebehu svojho života zažilo 4,9%
respondentiek, čo tvorí približne 100 000 žien na
Slovensku. 22% z nich sa stretlo so sexuálnym násilím
v detstve, 63% po dovŕšení 15 rokov a 15% v detstve aj
v dospelosti.

•

Skúsenosť so sexuálnym násilím v detstve je výrazným
rizikovým faktorom pre viktimizáciu v dospelosti. Riziko
reviktimizácie je desaťnásobne vyššie. Podobne, zažívanie
iných foriem násilia v detstve alebo partnerského násilia medzi
rodičmi (najčastejšie otca voči matke) zvyšuje riziko viktimizácie
sexuálnym násilím v dospelosti. Viac než polovica žien so
skúsenosťou so sexuálnym násilím v detstve ho zažívala
opakovane.

•

3,8% respondentiek zažilo sexuálne násilie vo veku od 15 rokov,
62% z nich ho zažilo opakovane.

•

Ženy najčastejšie zažívali nasledovné formy sexuálneho násilia
– znásilnenie (38%), pokus o znásilnenie (42%), súhlas so
sexom zo strachu, čo by nasledovalo, ak by nesúhlasila
(36%), nútené dotyky na intímnych miestach (35%) a iné
(31%), napríklad nútenie k pohlavnému styku, fyzické sexuálne
obťažovanie alebo nevyžiadané sexuálne návrhy.

•

K sexuálnemu násiliu najčastejšie došlo za použitia fyzickej sily,
vyhrážaním sa, že ju páchateľ použije alebo zo strachu, čo by
nastalo, ak by žena nesúhlasila.

•

Páchateľmi sexuálneho násilia v dospelosti boli výlučne
muži. Veľká väčšina žien (88%) páchateľa poznala.
Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien
(38%) alebo známych žien (28%). V 10% boli páchateľmi
príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer
páchateľov z pracoviska ženy - nadriadení, kolegovia (12%).

•

Nepartnerské sexuálne násilie zažilo 71,6% zo skupiny žien,
ktoré zažili sexuálne násilie (2,8% žien z celkovej vzorky, ide
približne o 80 000 žien). 78% žien uviedlo, že k sexuálnemu
násiliu došlo v interiéri. Najčastejšími miestami, kde k násiliu
došlo, boli dom alebo byt niekoho iného (19%), pracovisko alebo
škola (17%), u ženy doma (16%). Z prípadov, ktoré sa stali
vonku, bolo najčastejším miestom verejné priestranstvo,
napríklad ulica alebo parkovisko (13%), 8,4% respondentiek
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spomenulo park alebo les a 12,4% žien uviedlo, že násilie zažili
vonku, bez bližšej špecifikácie miesta.
•

Partnerské sexuálne násilie zažilo 38% žien so skúsenosťou
so sexuálnym násilím (1,5% žien z celkovej vzorky, čo je
približne 30 000 žien). V 78% išlo o bývalého partnera a 22%
uviedlo, že zažili sexuálne násilie od súčasného partnera. 80%
žien so skúsenosťou s partnerským sexuálnym násilím žilo
s násilným partnerom v spoločnej domácnosti.

•

Až 84% týchto žien malo skúsenosť so sexuálnym násilím
opakovane. V štvrtine prípadov bol páchateľom aj niekto iný
okrem partnera a 58% žien opakovane zažívalo sexuálne násilie
od partnera.

•

Ženy so skúsenosťou s partnerským sexuálnym násilím
zažívali aj iné formy násilia v partnerskom vzťahu. Išlo
najmä o fyzické (79%) a psychické násilie (78%). Takmer dve
tretiny zažívali kontrolujúce a nátlakové správanie a vyše
polovica aj ekonomické násilie. Ženy často súhlasili so
sexuálnym stykom, aby predišli fyzickej agresii alebo
stupňovaniu násilia (85,2%), aby predišli hádke (82,4%) alebo
ochránili deti alebo svojich blízkych (58%).

•

Medzi následkami sexuálneho násilia prevládali najmä
psychické následky. Takmer všetky ženy trpeli po prežití
sexuálneho
násilia
niektorými
zo
symptómov
posttraumatickej stresovej poruchy, pričom v prípadoch
partnerského násilia boli výraznejšie, čo je pravdepodobne
spôsobené dlhodobým zažívaním kombinácie viacerých foriem
násilia vo vzťahu. Nepartnerské sexuálne násilie malo tiež vplyv
na následný sexuálny, partnerský a u niektorých aj sociálny
život žien.

•

Sexuálne násilie má dlhodobý vplyv na životy žien. Ženy, ktoré
zažili sexuálne násilie, vykazovali vyššiu mieru úzkosti
a depresie v porovnaní so ženami bez takejto skúsenosti.
Horšie tiež vnímali mieru sociálnej podpory okolia. Podobne,
ženy so skúsenosťou so sexuálnym násilím boli menej spokojné
so svojim celkovým, partnerským a sexuálnym životom.
Uvedené psychické problémy pravdepodobne vysvetľujú vyššiu
mieru užívania psychofarmák a alkoholu u týchto žien.

•

Až 85% žien nevyhľadalo po incidente sexuálneho násilia
žiadnu pomoc. V prípade, že tak urobili, išlo najčastejšie
o políciu (11,2%), psychologickú pomoc (7,9%) alebo využili
cirkevné či náboženské služby (7,6%). Ženy so skúsenosťou
s partnerským násilím vyhľadávali pomoc častejšie ako tie,
u ktorých páchateľom nebol partner.
10

•

Výsledky prieskumu poukazujú tiež na pretrvávajúcu
stigmatizáciu
sexuálneho
násilia,
o čom
svedčia
aj
zdôvodnenia, pre ktoré sa ženy neobrátili na políciu. 39% žien
v tom bránili rozpaky a hanba, 36% to chcelo udržať v tajnosti
a 27% bolo presvedčených, že by im aj tak nikto neuveril.
O stigmatizácii obetí sexuálneho násilia svedčí aj vysoký podiel
reakcií na takýto incident spojených s pocitmi hanby - až 78%
žien snažilo utajiť to, čo sa stalo, hanbili sa za to (66,8%) a
obávali sa, čo si o nich ľudia pomyslia (59,7%). Približne tretina
žien zažila negatívne reakcie zo strany svojho okolia.
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ZBER DÁT A METÓDY ANALÝZY
Reprezentatívny prieskum na vzorke populácie žien vo veku 18 – 70
rokov sa realizoval prostredníctvom štandardizovaného dotazníkového
prieskumu. Zber dát exkluzívne pre tento prieskum prebehol v období
od 26. januára do 13. marca 2017 prostredníctvom face-to-face
rozhovorov metódou CAPI.1 Vykonalo ho 64 anketárok agentúry TNS
Slovakia s.r.o, vyškolených so špeciálnym zreteľom na citlivosť
skúmanej tematiky. Respondentky mali možnosť vybrať si, či im bude
dotazník predčítavaný anketárkou alebo ho budú vypĺňať samy. Táto
možnosť im bola ponúknutá pred začatím rozhovoru ako aj počas jeho
priebehu. K tejto verzii sme pristúpili vzhľadom na citlivosť skúmanej
problematiky, keďže niektoré respondentky sa mohli cítiť
komfortnejšie pri samovypĺňaní otázok týkajúcich sa explicitne
sexuálneho násilia. Približne pätina rozhovorov bola realizovaná
čiastočne alebo úplne formou samovypĺňania. Celý dotazník vyplnilo
samostatne 7,6% respondentiek, 9,1% vyplnilo viac ako polovicu a
2,9% menej ako polovicu bez predčítavania otázok. V prípade
predčítavania dotazníka anketárkou boli otázky čítané spolu
s možnosťami odpovedí (okrem možností neviem, nechcem odpovedať,
netýka sa). Citlivosť výskumnej témy bola tiež reflektovaná v
samotnom dotazníku a respondentky boli anketárkou informované o
možnostiach odbornej pomoci. V prípade, že o ňu prejavili záujem, im
bol poskytnutý kontakt na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie a
vybrané mimovládne organizácie poskytujúce asistenciu takýmto
ženám.
Výsledná vzorka bola vytvorená zo základného súboru na základe
proporcií obyvateľstva dospelého ženského pohlavia podľa kraja
a veľkosti miesta bydliska. V celkovo 400 náhodne vybraných
územných výberových jednotkách (sampling points) sa metódou
náhodnej prechádzky podľa vopred stanovených pravidiel urobil výber
3 až 8 domácnosti2. Respondentkou sa stala tá členka domácnosti,
ktorá mala viac ako 18 a menej ako 70 rokov a mala ako posledná
narodeniny (last birthday method). Zo základného súboru
o predpokladanej veľkosti 1 993 893 dospelých žien (vo veku 18-70) sa
do vzorky dostalo 2 119 (0,106%). Pri celkovom počte 3 743
navštívených adries celková návratnosť dosiahla 57%. Ako dôvody
neuskutočnenia rozhovoru anketárky uvádzali odmietnutie na
vybranej adrese (48,6%), žiadny kontakt na vybranej adrese (27,8%),
obyvatelia vybranej domácnosti nevyhovujúci kritériám (pohlavie, vek,
20,2%), žiadny kontakt s vybranou osobou (2,6%) a odmietnutie
rozhovoru z dôvodu prítomnosti tretej osoby (0,8%). Vzhľadom na
zistené rozdiely medzi štruktúrou základného súboru a získanej
1

CAPI (Computer-assisted personal interviewing), t.j. tablety s pripraveným dotazníkom
Priemerný počet rozhovorov uskutočnených v jednej územnej výberovej jednotke bol 5,3 (medián=5,
modus=5)
2
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vzorky, predovšetkým s ohľadom na vek a vzdelanie respondentiek,
pristúpila výskumná agentúra k preváženiu súboru s cieľom vytvoriť
vzorku zodpovedajúcu základnému súboru vzhľadom k veku,
vzdelaniu, veľkostnej kategórii bydliska a kraju. Výsledný očistený
dátový súbor obsahoval 669 premenných.
Dotazník, vypracovaný Barborou Holubovou, sa venoval trom hlavným
tematickým okruhom: skúsenosti so (sexuálnym) násilím v detstve,
a skúsenosti so sexuálnym násilím po 15 roku života, ktoré boli
rozdelené na dva hlavné druhy - partnerské a nepartnerské. Všetky
spomínané okruhy boli doplnené rozsiahlym súborom otázok, ktoré
skúmali modality zažitého násilia.
Respondentky odpovedali na
príslušné podotázky v prípade, že mali skúsenosť s tým-ktorým
druhom sexuálneho násilia3. Mnohé otázky týkajúce sa okolností,
respektíve následkov prežitého násilia sa v prípade partnerského
a nepartnerského násilia zhodovali. Z povahy veci vyplýva, že
respondentky, ktoré zažili oba druhy sexuálneho násilia na tieto
otázky odpovedali dvakrát, t.j. osobitne pre partnerské a nepartnerské
násilie. Táto skutočnosť de facto znemožnila prevedenie testov
štatistickej významnosti rozdielov (a tým určenia presných p-hodnôt)
pri niektorých otázkach porovnávajúcich okolnosti a dopady
partnerského verzus nepartnerského násilia. V týchto prípadoch
vzorky nespĺňali nutné kritérium nezávislosti z dôvodu súčasného
zaradenia niektorých respondentiek do oboch skupín (tých, čo zažili
partnerské aj nepartnerské sexuálne násilie). V takýchto prípadoch
bol použitý konzervatívny odhad štatistickej významnosti určený
rozdelením vzorky žien, ktoré majú skúsenosť so sexuálnym násilím
v dospelosti, na tri skupiny podľa páchateľa/ov – partnerské SN,
nepartnerské SN a oba druhy SN.
Získané dáta boli analyzované za pomoci štatistického programu SPSS
a v rámci postupov induktívnej štatistiky boli, podľa typu
porovnávaných premenných, využívané štandardné štatistické
nástroje a testy štatistickej významnosti, ako chi-kvadrát, Fisherov
presný test, ASR, ANOVA alebo Pearsonov a Spearmanov korelačný
koeficient.
Možné nedostatky vybranej vzorky
Nízka návratnosť je problémom, s ktorým sa sociálny výskum potýka
od svojich počiatkov. Historické porovnanie navyše naznačuje, že pod
vplyvom vzrastajúceho počtu výskumov verejnej mienky a najmä
najrôznejších marketingových prieskumov, ochota respondentov
a respondentiek zúčastniť sa na dopytovaní postupne klesá4.
Spomedzi rôznych faktorov s negatívnym dopadom na externú validitu
3

To malo pochopiteľne značný vplyv na priemernú dĺžku rozhovoru, 14,1 minúty v prípade, že
respondentka nemala skúsenosť so žiadnym druhom sexuálneho násilia a 29,9 minúty v prípade, že
takúto skúsenosť mala (p<.001).
4
Pozri napríklad Krejčí, J. (2008) Kvalita sociálněvědních výběrových šetrění v České republice,
SLON, Praha.
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vzorky bol vplyv nízkej návratnosti vždy považovaný za jeden
z najvýznamnejších. Najnovšie metavýskumy zaoberajúce sa touto
otázkou však naznačujú, že dopad nízkej návratnosti v sociálnom
výskume nemusí byť až tak významný5. Napriek tomu je však možné
predpokladať aj s ohľadom na citlivosť skúmanej témy, že nízka
návratnosť mohla v našom prieskume ovplyvniť zistený podiel žien so
skúsenosťou so sexuálnym násilím, a to smerom nadol.
Ako už bolo uvedené vyššie, ďalším inherentným nedostatkom
získanej vzorky môže byť jej preváženie, ku ktorému výskumná
agentúra pristúpila vzhľadom na značnú diskrepanciu vekovej
a vzdelanostnej štruktúry v porovnaní so základným súborom.
Výrazne podreprezentované boli najmä vekové kategórie 18 - 29 rokov
a 30 - 39 rokov. Z cieľom zosúladiť relatívny podiel jednotlivých
skupín bola priradená vekovej kategórii 18 - 29 rokov v priemere až
dvojnásobná váha (v skupine 30 - 39 rokov bola zvýšená približne o
tretinu). Naopak, najstaršia veková kategória, od 60 do 70 rokov bola
vo vzorke výrazne nadreprezentovaná a preto jej bola priradená
v priemere polovičná váha6. Tým mohlo dôjsť k zvýšeniu výberovej
chyby hlavne v prípade navyšovaných vekovo mladších kategórií7.
Tento fakt môže vplývať na zistenú prevalenciu, keďže práve v týchto
vekových kategóriách boli zistené najvyššie podiely incidencie
skúsenosti so sexuálnym násilím. Vzhľadom na tieto potenciálne
nedostatky vzorky je možné predpokladať, že skutočná prevalencia
skúsenosti so sexuálnym násilím je v základnom súbore vyššia.

Pozri napríklad Rindfus, R.R. et al. (2015) Do Low Survey Response Rates Bias Results? Evidence
from Japan. Demographic Research, 32, 797-828.
6 Podobne bola váha respondentiek so stredoškolským vzdelaním bez maturity znížená v priemere asi
o pätinu, zatiaľ čo váha účastníčok prieskumu s vysokoškolským vzdelaním bola navýšená približne o
štvrtinu.
7 V skupine 18 - 29 ročných sa do výslednej vzorky namiesto 512 dostalo len 270 respondentiek,
pričom prípustná chyba (ME) v prvom prípade by predstavovala 4,3%, avšak v druhom prípade až 6%
(pri 95% úrovni spoľahlivosti). Prevážením tejto skupiny na požadovaný počet 512 respondentiek sa už
vzniknuté zvýšenie výberovej chyby eliminovať nedá.
5
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SKÚSENOSTI ŽIEN SO SEXUÁLNYM NÁSILÍM
V DETSTVE
Skúsenosti so sexuálnym násilím v detstve uviedlo 1,8%
respondentiek (39 prípadov). Projekcia na celú populáciu sa pohybuje
okolo 35 000 žien (pozri prílohu č. 1). Medzi najčastejšie prejavy
sexuálneho násilia patrilo dotýkanie sa intímnych partií dieťaťa
(70,7%), nahé pózovanie proti vôli (45%) a dotyky na intímnych
častiach tela páchateľa alebo páchateľky (30,5%). Takmer 17,7% žien,
ktoré zažili sexuálne násilie v detstve, zažilo nútený sexuálny styk
(násilník bol vo väčšine prípadov priateľ dievčaťa).
Tabuľka č. 1: Prejavy sexuálneho násilia v detstve
%
z celkovej
vzorky

% zo žien so
skúsenosťou
so SN v
detstve

0,8%

45,0%

0,3%

17,7%

Dotyky na intímnych častiach tela
subjektu

1,3%

70,7%

Nútené dotyky na intímnych
častiach tela iného človeka

0,6%

30,5%

Nútené pózovanie
Nútený styk

N=2119

Nadpolovičná väčšina z týchto žien zažila sexuálne násilie v detstve
opakovane (58,4%) a 38,4% len raz. V prípade opakovaného násilia ho
7 žien zažilo dva až trikrát, 9 štyri až deväťkrát a 5 žien viac ako
desaťkrát, kým dovŕšili vek 15 rokov. (Tabuľka č. 2). Respondentky
zažívali sexuálne násilie najmä vo veku 10 – 15 rokov, v dvoch
prípadoch pretrvalo do dospelosti (do veku 18 a 20 rokov). Dve ženy
udávali skúsenosť so sexuálnym násilím už vo veku 5 a 6 rokov,
pričom sa jednalo o dotýkanie na intímnych častiach ich tela.
Tabuľka č. 2: Opakované sexuálne násilie v detstve
Počet prípadov

% zo žien so skúsenosťou
so SN v detstve

2-3 krát

7

18,7%

4-9 krát

9

22,9%

10 a viac krát

5

12,3%

Nevie

1

2,3%

Odmieta odpovedať

1

2,2%

15

Opakované násilie celkovo

23

58,4%

N=39

S výnimkou dvoch prípadov bola pri opakovanom násilí páchateľom
vždy tá istá osoba. V rámci všetkých prípadov sexuálneho násilia
v detstve v tretine prípadov išlo o príbuzných (35%), v tretine o
neznámych mužov (36%), v 12% bol páchateľom priateľ dievčaťa
a 11% skutkov spáchali iní muži, ktorých ženy poznali. Ani jedna z
respondentiek neuviedla, že by bol páchateľom sexuálneho násilia
niektorí z vlastných rodičov. Takmer všetci páchatelia sexuálneho
násilia boli muži, len v jednom prípade išlo o ženu.
Väčšina respondentiek neuvádzala žiadne zdravotné následky
prežitého sexuálneho násilia. Dve respondentky, ktoré ich uviedli,
špecifikovali najmä závažnejšie formy ako zranenia na pohlavných
orgánoch, modriny, gynekologické problémy a v jednom prípade aj
neželané tehotenstvo.
Takmer polovica žien (47,4%) sa so skúsenosťou so sexuálnym
násilím v detstve nikomu nezdôverila, štvrtina (24,9%) sa rozprávala o
niečom z toho, čo zažili a 27,7% sa zdôverila so všetkým. V prípade, že
sa s touto skúsenosťou niekomu zdôverila, najčastejšou osobou bola
matka (69,1%), kamarátky alebo súrodenci (po 39%) a otec (30,7%).
Len dve respondentky uviedli, že sa prípadom zaoberala polícia,
pričom jeden z nich sa dostal pred súd a páchateľ bol odsúdený.

Skúsenosti žien s inými typmi násilia v detstve
V otázkach týkajúcich sa detstva sme sa zamerali aj na zisťovanie
skúseností s rôznymi prejavmi zanedbávania a násilia zo strany
rodičov alebo iných členov rodiny voči deťom, pričom respondentky
mali možnosť sa vyjadriť, či ich zažili raz alebo opakovane.
Respondentky sa tiež vyjadrovali k prítomnosti fyzického násilia medzi
dospelými členmi rodiny. 5,5% žien zažilo opakovane prejavy
zanedbávania, 7,6% raz alebo viackrát prejavy psychického násilia
a 24,7% prejavy fyzického násilia. V prípadoch fyzického násilia sú
zarátané všetky prípady bitky, úderov päsťou alebo predmetom a
iného fyzického ublíženia a opakované facky. Respondentky vo
viacerých prípadoch zažili viacero prejavov zanedbávania alebo foriem
psychického a fyzického násilia. Tabuľka č. 3 ukazuje výskyt
jednotlivých podkategórií, avšak z vyššie uvedených dôvodov súčty za
celkovú kategóriu nezodpovedajú percentu respondentiek uvedených
za celkové kategórie.

Tabuľka č. 3: Prejavy násilia v detstve
Situácie

%
respondentiek
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Zanedbávanie

Psychické násilie

Fyzické násilie

Nedostatok jedla

4,7%

Chodenie v špinavom oblečení

2,4%

Vyhrážanie sa ublížením alebo zabitím

2,8%

Vyhrážanie sa opustením alebo
vyhodením z domu

4,4%

Vysmievanie a ponižovanie

5,4%

Opakované facky

17,5%

Údery päsťou alebo predmetom

11,3%

Bitky

8,3%

Iné fyzické ublíženie

2,5%

N=2119 (možnosť viacerých odpovedí)

Respondentky mali tiež skúsenosť s fyzickým násilím medzi dospelými
členmi rodiny. Takéto násilie zažilo 9,7% žien (205 prípadov).
Najčastejšie bol násilný otec voči matke (58,2%) alebo iní dospelí
členovia rodiny medzi sebou (25,1%). Rodičia voči sebe navzájom
používali fyzické násilie v 16,6% a 6,2% respondentiek uviedlo, že sa
násilne správala matka voči otcovi. Tieto údaje nám slúžili ako
podklad pre zisťovanie možných rizikových faktorov pre viktimizáciu
sexuálnym násilím po dovŕšení 15 rokov.

SKÚSENOSTI ŽIEN SO SEXUÁLNYM NÁSILÍM PO
DOVŔŠENÍ 15 ROKOV
Skúsenosti žien so sexuálnym násilím po dovŕšení 15 rokov, sme
zisťovali prostredníctvom otázky, či ženy zažili viaceré závažné formy
sexuálneho násilia. Respondentky, ktoré mali takúto skúsenosť, boli
neskôr rozdelené podľa typu páchateľa na tie, ktoré zažili partnerské a
nepartnerské sexuálne násilie. Pre každý druh násilia nasledovala
samostatná batéria otázok, ktoré sa vo viacerých bodoch zhodovali
(napríklad okolnosti skutku a následky). Niektoré otázky však boli
špecifické pre daný druh násilia. Pri partnerskom sexuálnom násilí sa
zisťoval aj výskyt iných druhov násilia a spolužitie s partnerom v čase
incidentu. Pri nepartnerskom miesto a počet osôb, ktoré skutok
vykonali. V nasledujúcej časti sa zameriame najskôr na formy
sexuálneho násilia, ktoré ženy zažívali, a páchateľov tohto násilia.
Neskôr uvedieme špecifiká jednotlivých druhov sexuálneho násilia
podľa toho, či bol páchateľom partner alebo niekto iný.
Skúsenosť so sexuálnym násilím v dospelosti malo 3,8% žien (81
prípadov). Pričom len necelé pol percento (0,41%) respondentiek
uviedlo, že malo takúto skúsenosť za posledný rok. 38%
respondentiek udávalo, že ho zažilo v partnerskom vzťahu a 71,6%
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mimo partnerského vzťahu. Pri projekcii na celkovú populáciu ide
o 86 000 žien na Slovensku, ktoré majú skúsenosť so sexuálnym
násilím po dovŕšení 15 rokov. Partnerské sexuálne násilie zažíva 30
000 žien a nepartnerské 80 000 žien (pozri prílohu č. 1).
Pokiaľ ide o formy sexuálneho násilia, ktoré respondentky zažili,
najčastejšie išlo o pokus o nútený pohlavný styk (42,2%), nútený
pohlavný styk (38,1%), súhlas s pohlavným stykom zo strachu, čo by
sa udialo, ak by žena nesúhlasila a nútené dotyky na intímnych
miestach (35,8% a 35,4%) a iné nepríjemné situácie (30,8%). V 11%
bola žena nútená k sexuálnej činnosti, ktorej sa nechcela zúčastniť.
(graf č. 1)
Graf č. 1

Formy sexuálneho násilia (v%)
Nútenie k sexuálnym praktikám

11,3%

Iné

30,8%

Nútené dotyky na intímnych miestach
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nasledovalo

35,8%

Nútený styk

38,1%

Pokus o nútený styk

42,2%
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N=81 (možnosť viacerých odpovedí, respondentky mohli označiť viacero odpovedí,
takže počet foriem je vyšší než počet respondentiek, ktoré zažili SN)

Vzhľadom k tomu, že počet indikovaných prípadov sexuálneho násilia
je dvojnásobný ako počet respondentiek, ktoré ho zažili, je zrejmé, že
veľká časť z nich zažila vo veku od 15 rokov viacero foriem sexuálneho
násilia. Zhodne po 15% žien zažilo dve alebo tri formy, 8,6% z nich
zažila 4 formy a 5,8% žien bolo vystavených až piatim formám
sexuálneho násilia (Tabuľka č. 4). Túto skutočnosť potvrdzujú aj
výsledky korelačnej analýzy, podľa ktorej je prítomnosť jednej formy
sexuálneho násilia často sprevádzaná aj výskytom ďalšej respektíve
ďalších foriem (Spearman rs=.256 - .652, p<.01).
Tabuľka č. 4: Počet foriem zažitého sexuálneho násilia

Počet foriem SN

Počet prípadov

% z 18 až 70
ročných žien

% zo žien so
skúsenosťou so
SN

18

1

46

2,2%

56,0%

2

12

0,6%

14,6%

3

12

0,6%

15,0%

4

7

0,3%

8,6%

5

5

0,2%

5,8%

Celkovo

81

3,8%

100,0%

N=2119

Ako je vidieť, väčšina žien (61,7%), ktorá mala skúsenosti so
sexuálnym násilím po 15 roku, ho zažívala opakovane. 60% z týchto
žien uviedlo len jedného páchateľa, u ostatných išlo o viacero rôznych
páchateľov.

Profil žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím po 15 roku
Vo všeobecnosti možno povedať, že skúsenosť so sexuálnym násilím je
relatívne rovnomerne rozložená naprieč jednotlivými vekovými
kategóriami, avšak celkovo signifikantne častejšie do 60 rokov (ASR,
p<.01), s mierne vyššou incidenciou v kategórii 18 až 29 rokov. To
potvrdzuje aj nižší priemerný vek žien, ktoré zažili sexuálne násilie,
39,3 roka (ANOVA, median=39, SD=13, p<.05) oproti 42,7 rokov
(ANOVA, median=42, SD=14,8) v skupine bez takejto skúsenosti8.
Skupina žien, u ktorých sa násilne správal iba partner, sa v tomto
ohľade nijako významne nelíši od populácie žien bez skúsenosti so
sexuálnym násilím. Vekový priemer žien, ktoré zažili nepartnerské
násilie, je však o päť rokov nižší, teda 37,1 roka (ANOVA, median=36,
SD=12,9, p<.01). Priemerný vek žien, ktoré zažili partnerské aj
nepartnerské násilie, je ešte nižší 34,5 roka (ANOVA, median=28,
SD=12,6, p<.05).
Ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, sú o niečo častejšie zastúpené
v kategórii respondentiek so základným (5,6%) a stredoškolským
vzdelaním bez maturity (5,2% oproti 3,8% v rámci celej populácie
dospelých žien), rozdiel však nie je štatisticky významný. Významne
vyšší podiel skúsenosti so sexuálnym násilím oproti populácii
dospelých žien bez takejto skúsenosti nájdeme u žien živiacich sa
príležitostnými prácami (32%, ASR, p<.001) alebo nezamestnaných
(6,7%, ASR, p<.05). Respondentky so skúsenosťou so sexuálnym
násilím sú tiež viac reprezentované v kategórii tých, ktoré zo svojho
súčasného príjmu dokážu len veľmi ťažko vyžiť (12,6%, ASR, p<.001),
a u tých, ktoré majú štyri a viac detí (7,5%, ASR, p<.05).
Je zaujímavé, že v kategórii žien, ktoré majú skúsenosť so sexuálnym
násilím predstavuje podiel respondentiek rímskokatolíckeho vyznania

8

V rámci celej vzorky je vekový priemer 42,6 roku (median=42, SD=14,8)
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len 59,5%9, zatiaľ čo v skupine žien bez takejto skúsenosti ich je 75%.
Naopak, signifikantne častejšie sú v skupine so skúsenosťou so
sexuálnym násilím zastúpené ženy bez vierovyznania, pričom podiel
tých, ktoré ho zažili, je v rámci tejto skupiny 6,8% (ASR, p<.01).
Štatisticky význame vyšší podiel žien so skúsenosťou so sexuálnym
násilím je aj v mestách nad 100 000 obyvateľov, t.j. Bratislava
a Košice (6,1%, ASR, p<.05) v porovnaní s ostatnými typmi osídlenia.
Reprezentatívny prieskum jednoznačne preukázal súvislosť medzi
skúsenosťou so sexuálnym násilím v detstve a následnou zvýšenou
mierou vystavenia tomuto druhu násilia v dospelosti. Až dve pätiny
žien (42%, ASR, p<.001), ktoré boli vystavené sexuálnemu násiliu
v detstve udávalo sexuálne násilie aj v dospelosti. Pre porovnanie,
v skupine žien, ktoré v detstve takúto skúsenosť nemali, ho
v dospelosti zažilo len 3,1% (ASR, p<.001). Možno teda konštatovať, že
skúsenosť so sexuálnym násilím v detstve viac ako desaťnásobne
zvyšuje riziko viktimizácie v dospelosti. Iný pohľad na túto súvislosť
odhaľuje, že každá piata žena, ktorá bola vystavená sexuálnemu
násiliu v dospelosti, prešla takouto skúsenosťou už v detstve (pozri
tabuľku č. 5).
Tabuľka č. 5: Porovnanie skúsenosti so sexuálnym násilím
v detstve a dospelosti
Nemá
skúsenos
ť so SN v
detstve

Má
skúsenos
ť so SN v
detstve

Nemá
skúsenos
ť so SN v
detstve

Nemá
96,9%***
skúsenos
ť so SN v
dospelosti

58,1%***

96,2%

Nemá
98,9%***
skúsenos
ť so SN v
dospelosti

1,1%***

100,0
%

Má
skúsenos
ť so SN v
dospelosti

3,1%***

41,9%***

3,8%

Má
80,1%***
skúsenos
ť so SN v
dospelosti

19,9%***

100,0
%

100,0%

100,0%

100,0
%

1,8%

100,0
%

98,2%

Má
skúsenos
ť so SN v
detstve

N=2119 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni *** p<.001)

Okrem toho, korelačná analýza odhalila súvislosť medzi fyzickým a
psychickým násilím, ktorému bola žena vystavená v detstve, a
skúsenosťou so sexuálnym násilím v dospelosti. Tento efekt je zvlášť
markantný v prípade, že rodič alebo iný dospelý člen rodiny ženu zbil
(Spearman rs = .276, p<.01), opakovane sa jej vysmieval, ponižoval ju
alebo jej dal pocítiť, že je nanič (Spearman rs = .271, p<.01) alebo sa
jej vyhrážal, že ju opustí alebo vyhodí z domu (Spearman rs = .211,
p<.01). Zdá sa, že fyzické alebo psychické násilie v detstve obzvlášť
Pri partnerskom SN je ich podiel 64% a nepartnerskom SN len 58%. V skupine respondentiek
rímskokatolíckeho vyznania je podiel žien so skúsenosťou so SN o niečo nižší ako v celkovej populácii
(3,1%, vs. 3,84%, ASR, p<.01).
9
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zvyšuje riziko viktimizácie nepartnerským sexuálnym násilím
v dospelosti10. Podobný vplyv na neskoršiu skúsenosť so sexuálnym
násilím má aj prítomnosť fyzického násilia medzi dospelými členmi
domácnosti počas ženinho detstva (Spearman rs =.226, p<.01).
Vyššie uvedená analýza indikuje možné rizikové faktory pre
viktimizáciu žien sexuálnym násilím. Rizikovým faktorom pre
viktimizáciu sexuálnym násilím je zažívanie sexuálneho, ale aj
fyzického a psychického násilia v detstve, prípadne skúsenosť
s fyzickým násilím medzi dospelými členmi rodiny (najmä rodičmi).
Ďalšie súvislosti sa objavili vo vzťahu k nižšiemu veku a sociálnemu
postaveniu žien. Ide najmä o ženy v prekérnych typoch zamestnania
alebo bez zamestnania. Ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, sú tiež viac
reprezentované v skupine tých, ktoré majú problém vyžiť zo
súčasného príjmu. V kategórii žien so skúsenosťou so sexuálnym
násilím boli zastúpené aj ženy s vyšším počtom detí, čo takisto môže
poukazovať na ich horšiu sociálnu situáciu, prípadne zamestnanecký
status a ekonomický príjem. Je však zložité posúdiť, či viktimizácia
viedla k nižšiemu sociálnemu postaveniu žien alebo toto bolo príčinou
vystavenia sexuálnemu násiliu.

Páchatelia sexuálneho násilia
Uvedených 81 respondentiek označilo celkovo 191 osôb ako
páchateľov sexuálneho násilia, pričom najčastejšie uvádzali súčasných
alebo bývalých partnerov - 38,2% a mužov, ktorých viac či menej
poznali (kamarát, známy, sused, niekto iný, koho poznali, niekto,
s kým sa zoznámili) - 28,2%. Okrem toho, v 12,1% prípadoch išlo
o nadriadených alebo spolupracovníkov a v 9,1% príbuzných. Len
12,3% všetkých uvádzaných skutkov mali na svedomí páchatelia,
ktorých žena nepoznala vôbec (pozri graf č. 2).

Graf č. 2

10 Pri fyzickom násilí v detstve je vplyv na neskoršiu skúsenosť s partnerským SN: Spearman rs = .109,

nepartnerským SN Spearman rs = .265. Pri psychickom násilí v detstve je korelácia podobná: partnerské SN
Spearman rs = .160, pri nepartnerskom SN Spearman rs = .240.
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Výsledky reprezentatívneho prieskumu teda potvrdzujú, že predstava,
že sexuálne násilie hrozí ženám najmä od neznámych mužov, je
mýtom. Takmer 88% žien páchateľa poznalo. Pravdepodobnosť, že
žena zažije sexuálne násilie zo strany neznámeho páchateľa, je
približne rovnaká ako, že páchateľom bude niekto z pracoviska ženy.
Rozdelenie sexuálneho násilia podľa vzťahu k páchateľovi
Z reprezentatívneho prieskumu vyplýva, že podiel partnerského
sexuálneho násilia je celkovo nižší ako nepartnerského sexuálneho
násilia.
Zo všetkých žien, ktoré majú skúsenosť so sexuálnym
násilím, ho zo strany partnera zažilo 38,4% a zo strany niekoho iného
71,6% V rámci celkového nameraného podielu 3,8% žien s akoukoľvek
skúsenosťou so sexuálnym násilím deklarovalo 0,4% respondentiek
skúsenosť aj s partnerským aj nepartnerským násilím (10% v rámci
skupiny žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím). V ďalšom texte
budeme uvádzať skupiny respondentiek, ktoré zažili partnerské
respektíve nepartnerské sexuálne násilie samostatne, pričom
respondentky so skúsenosťou s obomi formami budú zahrnuté
v oboch skupinách (pozri tabuľku č. 6).
Tabuľka č. 6: Podiel jednotlivých typov sexuálneho násilia podľa
vzťahu k páchateľovi

počet

% z 18
až 70
ročných
žien

Žiadna
skúsenosť
so SN

2038

96,2%

Partnerské

23

1,1%

počet

% z 18
až 70
ročných
žien

31

1,5%

95%
interval
% zo žien so
spoľahlivost skúsenosťo
i
u so SN

1,0% - 2,0%

38,4%
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SN
Nepartnersk
é SN

50

2,4%

58

2,8%

2,1% - 3,4%

71,6%

Aj
partnerské
aj
nepartnersk
é SN

8

0,4%

(8)

(0,4%)

(0,1% 0,6%)

(10,0%)

Spolu
skúsenosť
SN

81

Celá vzorka

2119

100,0%

89
(81+8)

3,8%

3,0% 4,7%

Nepartnerské sexuálne násilie
Sexuálne násilie zo strany niekoho iného ako partnera zažilo 2,8%
žien z celkovej vzorky respondentiek (58 prípadov) a 71,6% zo žien,
ktoré mali skúsenosť so sexuálnym násilím. Ako už bolo uvedené
vyššie, väčšina žien páchateľa poznala. V 28,2% išlo o kategóriu
známy, v 12,1% išlo o muža z pracoviska ženy (kolega alebo
nadriadený), 9,1% páchateľov boli príbuzní žien a 12,3% žien
páchateľa nepoznala. Vo väčšine prípadov išlo o jedného páchateľa,
v jednom prípade sa sexuálneho násilia dopustili dvaja páchatelia a
v dvoch viacerí. Tri ženy sa k počtu páchateľov nevyjadrili.
V rámci nepartnerského sexuálneho násilia boli respondentky
najčastejšie vystavené pokusu o znásilnenie (41%) a núteným
dotykom na intímnych miestach (36,2%). 32,4% z nich bolo
znásilnených (takmer polovica opakovane) a podobne je zastúpené
zažitie iných nepríjemných sexuálnych situácií ako napríklad fyzické
sexuálne obťažovanie, nepríjemné návrhy na sex, nútenie k sexu
alebo nepríjemný pohlavný styk. Tabuľka č. 7 ukazuje frekvencie
jednotlivých foriem sexuálneho násilia.
Tabuľka č. 7: Formy nepartnerského sexuálneho násilia

Znásilneni
e

Nútené
dotyky na Nútené
Pokus o
intímnyc sexuáln Sex zo
znásilneni
h
e
strach
e
miestach praktiky
u

Iné
nepríjemn
é sexuálne
situácie

Jedenkrá
t

16,8%

31,7%

18,1%

4,9%

18,8%

22,3%

Viac ako
jedenkrát

15,7%

9,3%

18,1%

7,1%

4,7%

10,7%
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Celkovo

32,4%

41,0%

36,2%

12,0%

23,5%

33,0%

N=58

Viac než polovica (55,2%) žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím
ho zažila opakovane. V 13,8% bol páchateľom partner a ešte niekto
iný, v 41,4% išlo o opakované sexuálne násilie zo strany mužov, ktorí
neboli partnermi. Minimálne v 13% išlo o viacerých páchateľov.11
V prípadoch, kedy opakované sexuálne násilie páchal jeden páchateľ,
ženy uvádzali kategórie nadriadený, kolega, kamarát/známy alebo
sused.
Miesto, kde došlo k sexuálnemu násiliu
Len niečo vyše štvrtiny žien sa stretli s nepartnerským sexuálnym
násilím v exteriéri. Naopak, prevažná väčšina žien uviedla interiér
(44,6% rôzne obytné budovy a 33,2% verejné budovy). Najčastejším
miestom, kde sa udialo pre obeť najzávažnejšie sexuálne násilie, bol
byt niekoho iného, teda nie samotnej ženy (19,1% respondentiek). Za
ním nasledovala škola alebo pracovisko (17,2%) a doma u ženy
samotnej (15,8%). Zhodne po 9,7% žien označilo bar, kaviareň alebo
diskotéku a možnosť inde v obytnej budove. 7,1% žien uviedlo, že sa
incident stal niekde inde vo vnútri. Z prípadov, ktoré sa stali vonku,
bolo najčastejším miestom verejné priestranstvo, napríklad ulica alebo
parkovisko (13% respondentiek), 8,4% spomenulo park alebo les a
12,4% žien uviedlo, že násilie zažili vonku, bez bližšej špecifikácie
miesta (pozri graf č. 3).
Graf č. 3
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11

V niektorých prípadoch nie je možné z dát určiť, či viaceré skutky spáchal jeden alebo viacerí
páchatelia.

24

Uvedené výsledky týkajúce sa miesta páchaného sexuálneho násilia
popierajú všeobecne zažité presvedčenie, že k nemu dochádza najmä
na slabo osvetlených, odľahlých miestach.
Okolnosti spáchania sexuálneho násilia
Respondentiek sme sa pýtali aj na okolnosti, za ktorých sa odohral
najzávažnejší čin sexuálneho násilia. Páchateľ najčastejšie použil
fyzickú silu (27,9%), žena súhlasila zo strachu, čo by mohlo
nasledovať, ak by odmietla (21,8%) alebo sa páchateľ vyhrážal, že
použije fyzickú silu (14,4%). V 11,9% sa páchateľ vyhrážal, že o žene
rozšíri klebety a v 11,4% používal dlhodobý psychický nátlak. Graf č. 4
zahŕňa všetky odpovede respondentiek v prípadoch nepartnerského
sexuálneho násilia.
Graf č. 4
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Ako je vidieť z uvedeného prehľadu, len približne dve pätiny výpovedí
respondentiek (40,9%) spĺňa definíciu znásilnenia alebo sexuálneho
násilia v slovenskej legislatíve (použitie fyzickej sily alebo jeho
bezprostredná hrozba). V niektorých ďalších prípadoch by záležalo na
celkovom kontexte, v ktorom sa incident odohral, a posúdení, či došlo
k naplneniu skutkovej podstaty - napríklad, či žena pod vplyvom
omamných látok bola v stave bezbrannosti alebo, či bol strach, z toho,
čo by nasledovalo, oprávnený a dal by sa klasifikovať ako
bezprostredná hrozba násilia. Prieskum však neposkytuje dostatočné
informácie na posúdenie týchto okolností. Je však možné
predpokladať, že približne polovica skutkov by bola len veľmi ťažko
stíhateľná podľa trestnej legislatívy.

Partnerské sexuálne násilie
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Sexuálne násilie zo strany súčasného alebo bývalého partnera zažilo
1,5% žien (31 prípadov), čo predstavuje 38,4% z respondentiek, ktoré
zažili sexuálne násilie. Sedem žien uviedlo, že išlo o súčasného
partnera a v 25 prípadoch o bývalého partnera. Jedna respondentka
teda zažila sexuálne násilie aj zo strany súčasného aj bývalého
partnera.
Väčšina žien zažila prvý sexuálny incident pred viac ako piatimi rokmi
(68,7%), 9,3% ho zažilo pred štyrmi rokmi a 12,5% pred tromi rokmi.
V jednom prípade došlo k prvému sexuálnemu útoku v priebehu
posledného roka a v jednom pred viac ako dvomi rokmi. Podobne,
posledný sexuálny incident od svojho súčasného alebo bývalého
partnera zažila vyše polovica žien (56,2%) takisto pred viac ako piatimi
rokmi a necelá desatina z nich (9,3%) pred viac ako tromi rokmi. Štyri
ženy zažili posledný sexuálny útok v priebehu posledných 12
mesiacov. V týchto prípadoch sme sa zaujímali aj o to, či ženy žili
v čase incidentu s daným partnerom v spoločnej domácnosti. 79,8%
respondentiek, ktoré zažili partnerské sexuálne násilie, uviedlo, že
v čase prvého incidentu žili v spoločnej domácnosti a až 83,2% uviedlo,
že v čase najzávažnejšieho incidentu žili v spoločnej domácnosti
s partnerom.
Z hľadiska foriem sexuálneho násilia v partnerských vzťahoch
jednoznačne prevláda pristúpenie na pohlavný styk zo strachu z toho,
čo by mohlo nasledovať v prípade odmietnutia (66%, pričom v dvoch
tretinách išlo o opakovanú skúsenosť), nútené dotyky na intímnych
miestach (50,6%) a násilím vynútený pohlavný styk (49,4%, u väčšiny
z týchto respondentiek k nemu dochádzalo opakovane) ako ukazuje
tabuľka č. 8.
Tabuľka č. 8: Formy partnerského sexuálneho násilia
Nútené
Nútené
dotyky na sexuáln
Pokus o intímnyc
e
Znásilneni znásilneni
h
praktik Sex zo
e
e
miestach
y
strachu

Iné
nepríjemné
sexuálne
situácie

Jedenkr
át

5,3%

7,5%

7,9%

0,0%

21,5%

7,6%

Viac ako
jedenkrá
t

44,1%

33,4%

42,8%

17,7%

44,5%

26,5%

Celkovo

49,4%

40,8%

50,6%

17,7%

66,0%

34,1%

N=31

Zo žien, ktoré zažili partnerské sexuálne násilie, malo 84% opakovanú
skúsenosť so sexuálnym násilím. Voči štvrtine z nich (26%) bol okrem
partnera násilný aj niekto iný, kto nebol ich partner. 58% zažívalo
sexuálne násilie od partnera opakovane a 45% malo jednorazovú
skúsenosť.
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Sexuálne násilie nebolo jedinou formou násilia v týchto partnerských
vzťahoch, 77,6% a 78,6% týchto respondentiek zažíva alebo zažívalo
zo strany partnera psychické respektíve fyzické násilie. Takmer dve
tretiny (65,7%) zažívali kontrolujúce a nátlakové správanie. 57,3% žien
zažilo ekonomické násilie a takmer polovici (49,6%) sa partner alebo
expartner vyhrážal, že ublíži sebe alebo deťom. 42,0% žien bolo
vystavených stalkingu (v dotazníku definovanému ako obťažovanie
telefonátmi, SMS-kami a e-mailami) (pozri graf č. 5). Vo všeobecnosti
respondentky uvádzajú vyššiu incidenciu násilného správania
u expartnerov v porovnaní so súčasnými partnermi.
Graf č. 5
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Ako je vidieť z uvedeného prehľadu, sexuálne násilie sa objavovalo vo
vzťahoch, v ktorých ženy prežívali kombináciu viacerých foriem
násilia, pričom najčastejšie sa objavovalo fyzické a psychické násilie
a do veľkej miery aj kontrolujúce a nátlakové správanie, čo poukazuje
na závažnosť prežívaného násilia v intímnych vzťahoch a jeho
vyhranenosť v uvedených prípadoch.
Žien sme sa pýtali aj na dĺžku trvania násilného vzťahu. Takmer
tretina (31,25%) uviedla, že vzťah trval alebo trvá menej ako rok.
V štvrtine prípadov násilný vzťah trval viac ako 6 rokov. Pri pohľade
na rozdelenie podľa toho, či násilie spáchal súčasný alebo bývalý
partner, je v prípade bývalých partnerov rozdelenie podobné – tretina
vzťahov trvala viac ako 6 rokov a štvrtina menej ako rok. Keďže
respondentky udávali súčasných partnerov ako páchateľov
sexuálneho násilia len ojedinele, výsledky za trvanie vzťahu sú čisto
indikatívne. V štyroch prípadoch vzťah trvá menej ako rok, v dvoch
prípadoch 3 roky a v jednom prípade vzťah trvá 5 rokov.
Aj v prípadoch partnerského sexuálneho násilia sme sa pýtali na
okolnosti najzávažnejšieho incidentu. Až 68,5% respondentiek uviedlo,
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že násilný partner alebo expartner použil fyzickú silu, a 27,3%
účastníčkam prieskumu sa jej použitím vyhrážal. Polovica
respondentiek uviedla, že so sexom súhlasila zo strachu, čo by sa
mohlo stať, ak by odmietli. V pätine prípadov sa násilný partner
vyhrážal, že ublíži ženiným blízkym. Vo všetkých týchto prípadoch išlo
o vynucovanie si sexu násilím alebo pod hrozbou násilia, pričom
z vyššie uvedených foriem prežitého partnerského násilia je
pravdepodobné, že ženy mali skúsenosť s tým, že partner je schopný
svoje hrozby splniť. V ďalších prípadoch došlo k sexuálnemu násiliu
po dlhodobom psychickom nátlaku (28,3%) alebo partner klamal a
zavádzal o budúcnosti (19,6%), teda za použitia psychických foriem
násilia. Okolnosti najzávažnejšieho sexuálneho násilia ukazuje graf č.
6, pre porovnanie aj s odpoveďami na tú istú otázku ženami, ktoré
zažili nepartnerské sexuálne násilie.
Graf č. 6
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Pri porovnaní partnerského a nepartnerského sexuálneho násilia je
zrejmé, že v oboch prípadoch sú najčastejšie okolnosti zhodné –
páchateľ použil fyzickú silu, vyhrážal sa, že ju použije, alebo žena
súhlasila zo strachu, čo by mohlo nastať, ak by odmietla. Tieto
situácie však zažilo oveľa vyššie percento žien, u ktorých bol
páchateľom násilia partner (ASR, p<.05). Pri nepartnerskom
sexuálnom násilí sa častejšie objavovali odpovede ako vyhrážanie sa
rozšírením klebiet, žena bola pod vplyvom omamných látok (alkoholu,
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drog alebo silných liekov) alebo nemala silu odmietnuť. Išlo však o
menej frekventované odpovede. Z grafu je tiež evidentné, že ženy, ktoré
zažili partnerské sexuálne násilie, označili viac okolností pri jednom
skutku. Až 36,3% žien, u ktorých bol páchateľom partner, označilo 3 –
4 okolnosti, za ktorých došlo k incidentu. Pre porovnanie, u
nepartnerského násilia tento počet označilo 12,8% žien, čo potvrdzuje
výrazne vyššiu komplexnosť a intenzitu partnerských situácií,
v ktorých sa objavuje sexuálne násilie, v porovnaní s nepartnerskými.
Tabuľka č. 9 ukazuje početnosť odpovedí týkajúcich sa okolnosti
najzávažnejšieho skutku u partnerského a nepartnerského
sexuálneho násilia.
Tabuľka č. 9: Početnosť okolností podľa typu násilia
Počet označených
okolností

Partnerské SN

Nepartnerské SN

žiadna

4,5%

4,8%

1-2

50,4%

82,4%***

3-4

36,3%

12,8%

5 a viac

8,9%**

N=31, 58 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni *** p<.001, ** p<.01)

Ženy so skúsenosťou s partnerským násilím uvádzali v priemere 2,46
(SD = 1,48) okolností, kým respondentky, ktoré zažili nepartnerské
sexuálne násilie ich spomenuli v priemere 1,48 (ANOVA, SD =1,01,
p<.001).
Možné vysvetlenie nepomeru početností označených možností
týkajúcich sa okolností najzávažnejšieho skutku pri partnerskom a
nepartnerskom sexuálnom násilí je, že ženy v partnerskom vzťahu
zažívajú sexuálne násilie opakovane a jednotlivé incidenty a ich
okolnosti im v spomienkach splývajú a ich odpovede je možné chápať
ako okolnosti, za ktorých dochádza k sexuálnemu násiliu
v partnerskom vzťahu, a nie vzťahujúce sa ku konkrétnemu
incidentu. Iným vysvetlením je, že v partnerskom vzťahu sú okolnosti
vedúce k sexuálnemu násiliu komplexnejšie, než v prípade, že
páchateľom nie je partner ženy, a násilný incident je sprevádzaný
viacerými faktormi.
Okrem prežívania sexuálneho násilia za použitia alebo hrozby
fyzického a psychického násilia, ženy, ktoré zažili násilie
v partnerskom vzťahu, často využívali sex ako spôsob ochrany seba
alebo svojich detí pred inými formami násilia. Ženy často súhlasili so
sexuálnym stykom, aby predišli fyzickej agresii alebo stupňovaniu
násilia (85,2%), aby predišli hádke (82,4%) alebo ochránili deti alebo
svojich blízkych (58%). Aj v takýchto prípadoch môžeme hovoriť o
sexuálnom násilí. V násilnom partnerskom vzťahu sa teda sex stáva
jedným z nástrojov mocenského a ovládajúceho správania sa
násilníka a prestáva byť formou intímneho zblíženia sa vo vzťahu.
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Zhrnutie
Výsledky reprezentatívneho prieskumu odporujú zaužívaným mýtom
o sexuálnom násilí na ženách a to pokiaľ ide o páchateľov tohto
násilia ako aj o miesta, kde k nemu dochádza. Takmer 9 z 10 žien
páchateľa poznalo a pravdepodobnosť, že žene ublíži neznámy
páchateľ je skoro rovnako veľká, ako že násilníkom bude niekto z jej
pracoviska. Podobne, väčšina sexuálneho násilia, ktoré ženy udávali,
sa udialo v súkromí (doma alebo v byte, či dome niekoho iného),
v škole alebo na pracovisku a až potom na verejnom priestranstve,
prípadne niekde vonku.
Podiel partnerského sexuálneho násilia v dátach získaných
z prieskumu bol nižší (38,4%) v porovnaní s výskytom nepartnerského
násilia (71,6%). V partnerských vzťahoch však dochádzalo častejšie
k jeho opakovaniu – len 22% z týchto žien zažilo sexuálne násilie
jednorazovo oproti 45% žien so skúsenosťou s nepartnerským
sexuálnym násilím. Pomer jednotlivých foriem sexuálneho násilia bol
u oboch typov podobný, pri partnerskom násilí však ženy výrazne
častejšie súhlasili so sexom zo strachu (66% voči 23,5%). Najčastejšími
okolnosťami, za ktorých dochádzalo k sexuálnemu násiliu, bolo
použitie fyzickej sily, vyhrážanie sa jej použitím a súhlas zo strachu,
čo by nastalo, ak by žena nesúhlasila. Z výsledkov prieskumu
týkajúcich sa foriem a okolností sexuálneho násilia je reálne
predpokladať, že polovica incidentov, ktoré ženy udávali, by bola len
veľmi ťažko stíhateľná podľa platnej trestnej legislatívy a viedla by
k odsúdeniu páchateľa. Túto hypotézu môže potvrdzovať aj nízky
počet ohlásených prípadov na polícii (viac v kapitole o vyhľadaní
pomoci). Je preto na zváženie, či je slovenská právna úprava trestných
činov sexuálneho násilia a znásilnenia dostatočná.
Sexuálne násilie v partnerských vzťahoch bolo vždy spojené aj s inými
prejavmi
násilia,
najmä
psychickým
a fyzickým
násilím
a kontrolujúcim
a nátlakovým
správaním.
Ďalším
špecifikom
partnerského sexuálneho násilia bolo, že ženy využívali sex ako
nástroj ochrany seba a svojich detí, napríklad v snahe zabrániť
eskalovaniu iných druhov násilia, čo je tiež možné považovať za formu
sexuálneho násilia. Je teda možné tvrdiť, že k sexuálnemu násiliu na
ženách v partnerských vzťahoch dochádza najmä vo vyhranených
násilných vzťahoch a sexualita sa stáva ďalším prostriedkom
ovládania a získavania moci násilníkom.
Štatistická analýza dát z reprezentatívneho prieskumu poukazuje na
možné rizikové faktory pre viktimizáciu sexuálnym násilím, ktorými sú
najmä nižší vek, horšie sociálne postavenie ženy, nízky príjem,
nezamestnanosť alebo práca v prekérnych zamestnaniach. Treba však
uviesť, že štatistická analýza nepoukazuje na kauzalitu, je teda ťažké
určiť, či sú dané skutočnosti spôsobené skúsenosťou so sexuálnym
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násilím alebo sú ženy v takýchto životných situáciách rizikovejšie pre
viktimizáciu. Podobne zložité je interpretovať štatistickú previazanosť
nízkeho výskytu sexuálneho násilia u žien s rímskokatolíckym
vyznaním a naopak vysokého výskytu u žien bez vyznania. Tieto
výsledky môžu na jednej strane súvisieť so životným štýlom veriacich
žien, ktorý môže zahŕňať menej rizikové správanie pre viktimizáciu
sexuálnym násilím. Na strane druhej, môže poukazovať na vyššiu
mieru tabuizácie sexuálneho násilia a tým pádom aj ochoty priznať sa
k takejto skúsenosti u žien katolíčok v porovnaní so ženami bez
náboženského vyznania. Sexuálne násilie sa tiež častejšie vyskytovalo
medzi ženami žijúcimi vo veľkých mestách.
Jednoznačným rizikovým faktorom pre vystavenie sa sexuálnemu
násiliu je však skúsenosť s ním už počas detstva, ktorá riziko
reviktimizácie zvyšuje viac ako desaťnásobne. Navyše, skúsenosť
s násilím v detstve, nielen sexuálnym, ale aj fyzickým a psychickým
takisto zvyšuje riziko vystavenia ženy sexuálnemu násiliu v dospelosti,
najmä v prípade nepartnerského sexuálneho násilia. Existuje tiež
súvislosť medzi zažívaním fyzického násilia medzi dospelými členmi
rodiny (najmä medzi rodičmi) a viktimizáciou sexuálnym násilím
v dospelosti. Zažívanie rôznych druhov násilie v detstve teda môže mať
vplyv na riziko vystavenia sa sexuálnemu násiliu v neskoršom veku.

NÁSLEDKY SEXUÁLNEHO NÁSILIA
V nasledujúcej časti sa zameriame na následky sexuálneho násilia
tak, ako ich uvádzali respondentky prieskumu, ktoré s ním mali
skúsenosti. Následky sú rozdelené na krátkodobé a dlhodobé. Medzi
krátkodobé následky patria najmä rôzne emocionálne reakcie, ktoré
ženy môžu po takejto skúsenosti mať, ako strach, šok, hnev alebo
hanba. Zisťovali sme ich prostredníctvom otázok týkajúcich sa pocitov
po najzávažnejšom incidente a reakcií, ktoré ženy prežívali po
sexuálnom násilí. Pri mimoriadne závažných skutkoch sexuálneho
násilia môžu ženy utrpieť aj rôzne fyzické zranenia, vo väčšine
prípadov však ide skôr o mierne až stredné poranenia, ktoré nemusia
vyžadovať lekárske ošetrenie.12 Ženy však môžu pociťovať zdravotné
ťažkosti ako následok incidentu aj v dlhodobejšom časovom horizonte,
napríklad v podobe gynekologických problémov, chronických bolestí
panvy, neželaného tehotenstva alebo nakazenia sa pohlavnými
chorobami.13
12

Chomová, Z. (2014) Nezůstávejte s problémem sami. Role vybraných institucií v pomoci obětem
sexuálního násilí. In Kutálková, P. a Kobová, Ľ. (eds.) Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? Praha, In
IUSTITIA, o.p.s.
13 Jewkes, R., Sen, P. A Garcia-Moreno, C. (2002) Sexual Violenec. In Krug, E. G. et al. (eds.) World
Report on Violence and Health. Geneva, WHO. Dostupné na:
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Okrem dôsledkov na fyzické zdravie máva sexuálne násilie výrazný
dopad na psychiku žien a môže sa u nich vyskytovať posttraumatická
stresová porucha (PTSP). Jej symptómy sa môžu na individuálnej
úrovni líšiť, rovnako ako obdobie po incidente, v ktorom sa prejavia.
Najčastejšie sa tak udeje v čase od jedného do šiestich mesiacov.14 Aj
po odznení príznakov PTSP však môžu ženy pociťovať ďalšie dlhodobé
psychické následky ako napríklad problémy v sexuálnych kontaktoch,
partnerských alebo sociálnych vzťahoch.15 Tieto faktory sme zisťovali
pomocou upravenej škály PTSP symptómov a samostatnej otázky pre
ženy, ktoré zažili nepartnerské sexuálne násilie, na dlhodobé
psychické a sociálne následky. Ďalej uvádzame porovnanie skupiny
žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím a respondentkami bez
takejto skúsenosti pri niektorých špecifických otázkach týkajúcich sa
hodnotenia viacerých aspektov života, úzkosti, depresie a sociálnej
podpory ako aj užívania liekov a alkoholu.

Krátkodobé následky incidentov sexuálneho násilia
Emocionálne reakcie sa týkajú krátkodobých následkov sexuálneho
násilia, ktoré ženy prežívali. Respondentiek sme sa pýtali na pocity,
ktoré mali po najzávažnejšom incidente. Najčastejšie pocity, ktoré ženy
so skúsenosťou partnerského alebo nepartnerského sexuálneho
násilia prežívali, boli pocit trápnosti (66,0%), hanba (57,5%) a strach
(56,9%). Ženy často pociťovali aj hnev (49,3%) a pocit viny (36,6%).
Štvrtina žien zažila šok (26,9%). Porovnanie emócií žien, ktoré zažili
partnerské a nepartnerské sexuálne násilie, poukazuje na isté rozdiely
v tom, ako ženy v týchto kontextoch reagujú. Odpovede ukazuje graf č.
7.

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/; COSAI (2013) Models of
Interevention for Women who Have Been Sexually Assaulted in Europe: A Review of the Literature.
Dostupné na: http://www.cosai.eu/products/documents/literature-review.html
14 Chomová, Z. A Šídová, L. (2014) Získat znovu kontrolu nad svým životem. Vybrané terapeutické
přístupy v pomoci obětem traumatizovaným po sexuálním napadení. In Kutálková, P. a Kobová, Ľ.
(eds.) Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? Praha, In IUSTITIA, o.p.s.
15 Chomová, Z. (2014) Nezůstávejte s problémem sami. Role vybraných institucií v pomoci obětem
sexuálního násilí. In Kutálková, P. a Kobová, Ľ. (eds.) Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? Praha, In
IUSTITIA, o.p.s.; Guerette, S. M. a Caron, .S L. (2007) Assessing the Imapct of Acquaintance Rape:
Interviews with Women Who Are Victims/Survivors of Sexual Assault While in College. Journal of
College Student Psychotherapy, 22(2), 31 – 50. The Haworth Press, Inc.
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Graf č. 7
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N=31, 58 (možnosť viacerých odpovedí, t.j. počet reakcií je vyšší než počet
respondentiek so skúsenosťou s SN)

Väčšina respondentiek označila viacero emócií, ktoré prežívali, pričom
ženy, ktoré zažili partnerské sexuálne násilie, mali tendenciu označiť
viac pocitov ako tie, u ktorých nebol páchateľom partner. Len tri ženy
uviedli, že necítili žiadny z uvedených pocitov. Tabuľka č. 10 uvádza
počet označených emocionálnych reakcií pri partnerskom a
nepartnerskom sexuálnom násilí.
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Tabuľka č. 10: Početnosť emocionálnych reakcií podľa typu
násilia
Počet označených
emocionálnych reakcií

Partnerské SN

Nepartnerské SN

žiadna

2,8%

3,7%

1-2

24,7%

42,0%*

3-4

34,7%

45,0%

5 a viac

37,8%**

9,2%

N=31, 58 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni ** p<.01, * p<.05)

Pri najzávažnejšom skutku partnerského sexuálneho násilia uvádzali
respondentky v priemere 3,75
(SD = 1,89) emočných reakcií,
v prípade nepartnerského násilia to bolo 2,81 (ANOVA, SD = 1,63,
p<.05).
U oboch skupín prevládal trápny pocit, hanba a strach. Ženy, u
ktorých bol páchateľom najzávažnejšieho incidentu partner, však
pociťujú strach v oveľa vyššej miere (68% u partnerského v porovnaní
s 47% u nepartnerského, ASR, p<.05). Podobne, pocit viny je u týchto
žien oveľa častejší (50% u partnerského v porovnaní s 29% u
nepartnerského) a viac z nich označilo aj menej často udávané pocity
ako agresivita a podráždenosť. Naopak, ženy, ktoré zažili nepartnerské
sexuálne násilie prežívajú oveľa častejšie šok.16 Jedným z možných
vysvetlení je, že v prípade partnerského sexuálneho násilia nemusel
byť najzávažnejší incident prvým incidentom sexuálneho násilia a
s veľkou pravdepodobnosťou nebol prvým incidentom násilia v danom
partnerskom vzťahu. Prežívanie rôznych prepojených foriem
partnerského násilia a fakt, že ženy väčšinou žili v čase incidentu
v spoločnej domácnosti s páchateľom, tiež vysvetľuje vyššiu mieru
strachu, ktorú prežívali. Komplexnosť prežívania násilia v intímnych
vzťahoch, teda to, že ženy zažívali aj psychické a fyzické násilie,
kontrolné a nátlakové správanie a celková dynamika násilného
partnerského vzťahu, môže tiež prispievať k zvýšenému pocitu viny u
týchto žien. Zažívanie viacerých druhov násilia v partnerskom vzťahu
tiež môže vysvetľovať vyššiu rôznorodosť emócií, ktoré ženy po
incidente pociťovali.
Žien, ktoré zažili sexuálne násilie, sme sa pýtali aj na reakcie, ktoré po
ňom mali.17 Mnohé z týchto reakcií sú príkladom obranných
mechanizmov, ktorými sa psychika podvedome snaží obnoviť
narušený pocit bezpečia a straty kontroly. Ženy, ktoré prežili sexuálne
násilie, môžu v rôznych časových intervaloch zažívať rôzne z nich a
výnimočným nie je ani ich striedanie. Svedčí o tom aj fakt, že väčšina
žien zažívala viacero typov reakcií. Nadpolovičná väčšina žien (52,7%)
16

Nie je možné uviesť úroveň štatistickej významnosti z dôvodov uvedených v metodologickej
kapitole.
17
Táto otázka nebola rozdelená podľa druhu násilia.
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označilo 5 a viac možností, 17,4% tri až štyri možnosti a 21,9% žien
udávalo jeden alebo dva typy reakcií. Žiadnu reakciu neuviedlo 8%
respondentiek.
Ženy sa najčastejšie snažili utajiť to, čo sa stalo (77,6%), hanbili sa za
to (66,8%) a obávali sa, čo si o nich ľudia pomyslia (59,7%).
Nadpolovičná väčšina žien tiež trpela pocitom viny (57,4%), mala
úzkostné myšlienky, že mohli v danej situácii spraviť niečo inak
(58,4%), obviňovali sa za niečo z toho, čo sa stalo (54,4%) a
opovrhovala sama sebou (51,8%), v signifikantne vyššej miere u tých,
čo zažili partnerské sexuálne násilie ako v prípade respondentiek so
skúsenosťou s nepartnerským (83% ku 46%, ASR, p<.01)). Takmer
polovica žien (48,9%) mala po incidente pocit, že urobili niečo zlé.
Približne tretina žien zažila negatívne reakcie zo strany svojho okolia –
39,1% niekto iný obviňoval za niečo z toho, čo sa stalo (signifikantne
častejšie pri partnerskom ako pri nepartnerskom sexuálnom násilí
(57% ku 29%, ASR, p<.05) a 28,8% malo pocit, že sa od nich ostatní
po incidente odvrátili. 13,1% žien sa pokúsilo o samovraždu (pozri graf
č. 8).
Graf č. 8
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(snažili sa to utajiť, hanbili sa za to, obávali sa, čo si ľudia pomyslia).
Veľká časť žien tiež trpela rôznou mierou sebaobviňovania sa za to, čo
sa stalo (mohli niečo urobiť inak, mali pocit viny, obviňovali sa, mali
pocit, že urobili niečo zlé) a opovrhovala sebou za to, čo sa stalo. Hoci
sú tieto reakcie do veľkej miery prirodzené po traumatickom zážitku,
ktorý zasiahol najintímnejšiu oblasť života ženy, akým sexuálne
násilie je, ich vysoká frekvencia poukazuje tiež na stigmatizáciu
sexuálneho násilia a prítomnosť rôznych mýtov o ňom v spoločnosti.

Prežívanie symptómov PTSP
V tomto prípade ženy udávali, nakoľko v dôsledku najzávažnejšieho
incidentu prežívali niektoré z uvedených následkov, pričom mali
možnosť uviesť viaceré. Približne polovica žien zažívala tzv. flashbacky
- opakované spomienky, myšlienky alebo obrazy o incidente (57,1%) a
intenzívny pocit nepohody, keď im niečo pripomenulo incident
(46,6%). Pomerne časté boli aj problémy so sústredením (31,4%) a
vyhýbanie sa miestam a situáciám podobným incidentu (30,5%).
K menej frekventovaným symptómom, ktoré ženy zažívali, patril pocit
odcudzenia sa ľuďom (17,6%) a podráždenosť a výbuchy hnevu
(14,2%). Graf č. 9 zobrazuje rozdelenie zažívania jednotlivých
symptómov podľa páchateľa sexuálneho násilia.
Graf č. 9
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0

20

40

52,8
76,7

60

80

100

N=31, 58 (možnosť viacerých odpovedí, t.j. počet symptómov je vyšší ako počet
respondentiek so skúsenosťou so SN)
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Podobne ako v prípade krátkodobých psychických následkov, ženy,
ktoré zažili partnerské sexuálne násilie, uvádzali viac symptómov
v porovnaní so ženami, kde sexuálny incident nespáchal partner. Viac
ako dve pätiny žien u partnerského sexuálneho násilia zažila jeden až
dva symptómy, a takmer polovica udávala 3 a viac príznakov. U
nepartnerského sexuálneho násilia prevládal skôr nižší počet
symptómov, pričom 3 a viac príznakov uviedla len pätina žien (pozri
tabuľku č. 11). Porovnanie priemerného počtu uvádzaných symptómov
tiež naznačuje vyššiu intenzitu prežívania partnerského ako
nepartnerského sexuálneho násilia (2,7, SD = 1,64 ku 1,82 (SD =
1,19, ANOVA, p<.05). Navyše, takmer pri všetkých symptómoch ich
udávalo vyššie percento žien, u ktorých bol páchateľom násilia
partner.
Tabuľka č. 11: Početnosť označených symptómov
Počet označených symptómov

Partnerské SN

Nepartnerské SN

žiadny

7,2%

13,3%

1-2

44,0%

68,7%

3-4

37,5%

16,3%

5 a viac

11,2%

1,7%

N=31, 58

Možným vysvetlením je, že ženy zažívajúce partnerské násilie, trpia
kombináciou rôznych druhov násilia v dlhšom časovom horizonte, čo
významne
vplýva
na
ich
celkovú
psychickú
pohodu
a
pravdepodobnosť výskytu symptómov PTSP. Rôzne symptómy PTSP sa
však vyskytujú aj u žien, ktoré prežili sexuálne násilie zo strany
nepartnera, a len nízke percento označilo, že sa u nich nevyskytli
žiadne z nich. V porovnaní s partnerským násilím boli menej časté
pocity odcudzenia, podráždenosť a výbuchy hnevu, čo môže byť
spojené s tým, že takéto ženy pravdepodobne zažívajú viac podpory zo
strany svojho blízkeho okolia. Častejšie sa však vyskytovali problémy
so sústredením.
Žien, ktoré uviedli, že zažili nepartnerské sexuálne násilie, sme sa
pýtali aj na iné psychické následky, ktoré mohli v dôsledku incidentu
prežívať. Väčšina žien (60,8%) mala tendenciu vyhýbať sa miestam a
situáciám podobným incidentu. Incident sexuálneho násilia tiež
ovplyvnil ich následný sexuálny a partnerský život – 42,9% nemohlo
mať dlhšiu dobu s nikým sexuálny pomer a u 20,4% udalosť dlhodobo
ovplyvnila ich partnerský život. Štvrtina žien (26,5%) nemohla po istý
čas byť sama v jednej miestnosti s nijakým mužom a 23,1% uviedla,
že incident dlhodobo poškodil ich sociálne vzťahy (pozri graf č. 10).
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Graf č. 10

Vplyv nepartnerského sexuálneho násilia
(v%)
Dlhodobý vplyv na sexuálny život
Dlhodbý vplyv na partnerský život
Nepríjemné byť po istý čas sama s mužom v
miestnosti
Nemožnosť mať dlhšiu dobu sexuálny styk
Vyhýbanie sa miestam alebo situáciám

23,10%

20,40%

26,50%

42,90%

60,80%

N=58 (možnosť viacerých odpovedí, t.j. počet odpovedí je vyšší než počet
respondentiek so skúsenosťou s nepartnerským SN)

Ako je vidieť, napriek tomu, že ženy, ktoré zažili nepartnerské
sexuálne násilie, trpia do menšej miery symptómami PTSP, prežité
sexuálne násilie má dlhodobý vplyv na ich ďalší život a psychické
prežívanie.

Fyzické následky sexuálneho násilia
Väčšina
žien
(62,7%)
neudávala
žiadne
fyzické
následky
najzávažnejšieho incidentu a tie, ktoré ich uviedli, zaznačili najmä
modriny a škrabance (25,6%). Ostatné druhy fyzických následkov sa
vyskytovali len ojedinele, výraznejšie však v prípadoch partnerského
sexuálneho násilia ako ukazuje graf č. 11.
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Graf č. 11

Fyzické následky (v%)
43,9

Žiadne

69,7
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Zranenia, zlomeniny

4,8

Rany, rezné rany, popáleniny

35,4

Modriny, škrabance
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Partnerské

8,7

Potrat

0

Neželané tehotenstvo

0

Pohlavné choroby

0

Nepartnerské

7,8

3

12

Gynekologické problémy

3,4

Zranenia na pohlavných orgánoch

2,9
1,7

0

20

40

60

80

N=31, 58 (možnosť viacerých odpovedí, t.j. počet odpovedí je vyšší než počet
respondentiek so skúsenosťou so SN)

Viac fyzických následkov v prípade incidentov partnerského
sexuálneho násilia korešponduje s vyššou mierou použitia fyzickej sily
u tohto typu násilia (v 68,5% prípadov). Navyše, u partnerského
sexuálneho násilia sa objavujú aj vážnejšie zdravotné následky ako
potrat, neželané tehotenstvo alebo gynekologické problémy. Ženy, u
ktorých bol páchateľom partner, tiež častejšie uvádzali viacero
zdravotných problémov, ktorými trpeli. Opäť sa potvrdzuje, že tak ako
v prípade psychických následkov, aj v prípade fyzických následkov,
ženy žijúce v násilnom partnerskom vzťahu trpia následkami
sexuálneho násilia častejšie a zažili kombináciu viacerých komplikácií.
(Je však nutné pripomenúť, že ide o nízke početnosti.)

Porovnanie zdravia, spokojnosti a psychickej pohody
V nasledujúcej časti sa zameriame na porovnanie spokojnosti a
psychickej pohody žien, ktoré zažili sexuálne násilie po dovŕšení 15
rokov, a tých, ktoré takúto skúsenosť nemali. Otázky na spokojnosť
sa týkali troch oblastí – celkovej spokojnosti so životom a
spokojnosťou s partnerským a sexuálnym životom. Respondentiek
sme sa tiež pýtali na subjektívne hodnotenie ich zdravotného stavu.
Psychickú pohodu sme merali pomocou skrátených verzií
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medzinárodne používaných škál – škály úzkosti a depresie (Hopkins
Symptom Checklist 10) a škály vnímanej sociálnej podpory (Percieved
Social Support Scale). Vzhľadom k tomu, že jedným z možných
následkov sexuálneho násilia je aj nadužívanie alkoholu alebo liekov,
respondentky odpovedali aj na otázky týkajúce sa konzumácie
alkoholu alebo užívania liekov na spánok, ukľudnenie, proti depresii
alebo neurózam.
Zdravie
V hodnotení zdravotného stavu neboli zaznamenané signifikantné
rozdiely medzi ženami, ktoré zažili sexuálne násilie a ženami bez
takejto skúsenosti. Ako veľmi dobrý alebo dobrý hodnotilo svoj
zdravotný stav 70% žien bez skúsenosti so sexuálnym násilím a 68,3%
žien s takouto skúsenosťou. Podobne, 90,7% respondentiek uviedlo,
že nemá zdravotné ťažkosti, ktoré obmedzujú ich každodenné
fungovanie. U žien, ktoré zažili sexuálne násilie, bolo toto hodnotenie
obdobné – 86,4% takéto ťažkosti neudávalo (tabuľky č. 12 a 13).
Tabuľka č. 12: Hodnotenie zdravotného stavu
Nemá skúsenosť so
SN

Má skúsenosť so
SN

Celá vzorka

Veľmi
dobrý/dobrý

70,0%

68,3%

70,0%

Prijateľný

23,7%

28,0%

23,8%

Veľmi zlý/zlý

6,2%

3,7%

6,1%

Bez odpovede

0,1%

Zdravotný stav

0,1%

100,0%

100,0%

100,0%

N=2119

Tabuľka č. 13: Zdravotné ťažkosti
Nemá skúsenosť so
SN

Má skúsenosť so
SN

Celá
vzorka

Máte nejaké
ťažkosti, poranenia
alebo choroby,
ktoré obmedzujú
Vaše každodenné
činnosti?

Áno

9,2%

13,6%

9,4%

Nie

90,8%

86,4%

90,6%

Označili by ste sa za
človeka s
postihnutím,
hendikepom?

Áno

4,7%

7,4%

4,8%

Nie

95,3%

92,6%

95,2%

100,0%

100,0%

100,0%

N=2119
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Hodnotenie spokojnosti
Pri subjektívnom hodnotení spokojnosti sa však prejavili štatisticky
významné rozdiely. Veľmi alebo celkom spokojné so svojim životom
boli tri štvrtiny (76,8%) respondentiek bez skúsenosti so sexuálnym
násilím, ale len 63,4% žien so skúsenosťou s ním. Ešte výraznejší
rozdiel bol v kategórii nízkej spokojnosti so životom, ktorú udalo len
5,2% žien bez skúsenosti, avšak až 13,4% žien, ktoré zažili sexuálne
násilie (tabuľka č. 14).
Tabuľka č. 14: Spokojnosť so životom
Nemá skúsenosť so
SN

Má skúsenosť so
SN

Veľmi spokojná/
Dosť spokojná

76,8%**

63,4%**

76,3%

Ani spokojná, ani
nespokojná

18,0%

23,2%

18,2%

Mierne
nespokojná/
Veľmi nespokojná

5,2%**

13,4%**

5,5%

100,0%

100,0%

100,0%

N=2219

(ASR,

Celá vzorka

** štatisticky významné na úrovni p<.01)

Markantné rozdiely sa objavili v súvislosti so spokojnosťou s
aktuálnym partnerským životom. Viac ako štyri pätiny žien, ktoré
nezažili sexuálne násilie, s ním boli veľmi alebo celkom spokojné v
porovnaní len s približne dvoma tretinami žien so skúsenosťou s
násilím. Podobný pomer bol aj na druhej strane škály, nespokojnosť s
partnerským životom vyjadrilo celkovo 5,7% respondentiek, avšak u
tých, ktoré zažili sexuálne násilie, to bolo až 20% (tabuľka č. 15).
Odpovede ďalej naznačujú, že 13% žien bez skúsenosti so sexuálnym
násilím nie je momentálne vo vzťahu, avšak v skupine žien s takouto
skúsenosťou je bez vzťahu až 20% respondentiek.
Tabuľka č. 15: Spokojnosť s partnerským životom
Nemá skúsenosť so SN

Má skúsenosť so SN

Veľmi spokojná/
Dosť spokojná

84,3%***

64,6%***

83,6%

Ani spokojná, ani
nespokojná

10,5%

15,4%

10,7%

5,2%***

20,0%***

5,7%

100,0%

100,0%

100,0%

Mierne
nespokojná/
Veľmi nespokojná

Celá vzorka

N=2219 (ASR, *** štatisticky významné na úrovni p<.001)
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V otázke spokojnosti so sexuálnym životom prejavilo svoju spokojnosť
80,7% žien bez skúsenosti so sexuálnym násilím, ale len 69,8% z tých,
ktoré takúto skúsenosť uviedli. Podobne, 5% respondentiek bolo skôr
alebo veľmi nespokojných, zatiaľ čo u žien, ktoré zažili sexuálne
násilie išlo o 15,9% (tabuľka č. 16).
Tabuľka č. 16: Spokojnosť so sexuálnym životom
Nemá skúsenosť so Má skúsenosť so
SN
SN

Celá vzorka

Veľmi spokojná/
Dosť spokojná

80,7%*

69,8%*

80,3%

Ani spokojná, ani
nespokojná

14,4%

14,3%

14,4%

Mierne
nespokojná/
Veľmi nespokojná

5,0%***

15,9%***

5,4%

100,0%

100,0%

100,0%

N=2219 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni *** p<.001, * p<.05)

Je vidieť, že skúsenosť so sexuálnym násilím môže mať negatívny
vplyv na pocit spokojnosti žien a to tak celkovej ako aj v oblasti
partnerstva. Najväčšie rozdiely sa objavili vo vnímaní spokojnosti s
partnerským životom, kde bol rozdiel až 21 percentuálnych bodov v
prípade pozitívneho hodnotenia a 15 v prípade negatívneho. V
hodnotení spokojnosti so životom a spokojnosti so sexuálnym životom
boli rozdiely podobné – 13 percentuálnych bodov v prípade celkovej
spokojnosti a 11 v prípade spokojnosti so sexuálnym životom. V
prípade negatívnych hodnotení bol rozdiel 8 a 11 percentuálnych
bodov. Nie je prekvapením, že celková spokojnosť žien so životom
veľmi úzko súvisí so spokojnosťou s ich partnerským životom
(Spearman rs = .511, p<.01) a so spokojnosťou so sexuálnym životom
(Spearman rs = .474, p<.01).
Psychická pohoda
Prežitie sexuálneho násilia má nielen krátkodobé dopady alebo dopady
v období nasledujúcom po incidente. V niektorých prípadoch, najmä
ak žene nebola poskytnutá odborná pomoc pri spracovaní traumy,
môžu následky pretrvávať po celý život. Ženy, ktoré zažili sexuálne
násilie, môžu častejšie trpieť príznakmi úzkosti alebo depresie.
Nasledujúca tabuľka poskytuje porovnanie odpovedí žien bez
skúsenosti so sexuálnym násilím a tých s takouto skúsenosťou za
rôzne príznaky úzkosti alebo depresie.
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Tabuľka č. 17: Úzkosť a depresia

Náhly
bezdôvodný
strach

Cítili ste strach
alebo úzkosť

Malátnosť alebo
závraty

Napätie alebo
prepracovanosť

Skĺznutie do
sebaobviňovania

Problémy so
spánkom

Pochmúrnosť
alebo depresia

Nemá
skúsenosť so
SN

Má skúsenosť
so SN

Nikdy

74,5%***

36,1%***

73,0%

Občas

21,5%***

41,0%***

22,3%

Pomerne
často

2,1%***

15,7%***

Veľmi často

0,3%**

2,4%**

0,4%

Nikdy

60,5%***

22,0%***

59,0%

Občas

34,5%***

54,9%***

35,3%

Pomerne
často

3,3%***

17,1%***

Veľmi často

0,4%*

2,4%*

0,5%

Nikdy

70,0%***

50,0%***

69,9%

Občas

24,3%**

40,2%**

24,9%

Pomerne
často

3,6%

4,9%

Veľmi často

0,4%

1,2%

0,5%

Nikdy

47,1%***

20,7%***

46,1%

Občas

40,8%

48,8%

41,1%

Pomerne
často

9,5%***

25,6%***

Veľmi často

1,3%

1,2%

1,3%

Nikdy

85,5%***

40,7%***

83,8%

Občas

11,5%***

33,3%***

12,4%

Pomerne
často

1,2%***

21,0%***

Veľmi často

0,2%

1,2%

0,2%

Nikdy

61,2%***

22,2%***

59,7%

Občas

29,3%***

49,4%***

30,0%

Pomerne
často

7,1%***

24,7%***

Veľmi často

1,5%

1,2%

1,5%

Nikdy

79,1%***

41,5%***

77,6%

Občas

17,1%***

42,7%***

18,1%

Pomerne
často

2,0%***

12,2%***

Veľmi často

0,4%

1,2%

Celá
vzorka

2,6%

3,8%

3,6%

10,1%

1,9%

7,7%

2,4%
0,5%
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Pocit
neužitočnosti,
nedocenenia

Pocit, že všetko
je utrpenie

Pocit
bezmocnosti nad
budúcnosťou

Nikdy

82,9%***

42,7%***

81,4%

Občas

14,1%***

37,8%***

15,0%

Pomerne
často

1,6%***

13,4%***

Veľmi často

0,3%***

1,2%***

0,2%

Nikdy

88,2%***

54,3%***

86,9%

Občas

9,0%***

30,9%***

9,8%

Pomerne
často

1,4%***

8,6%***

Veľmi často

0,2%***

1,2%***

0,3%

Nikdy

74,5%***

46,3%***

73,4%

Občas

19,8%**

32,9%**

20,3%

Pomerne
často

3,7%***

14,6%***

Veľmi často

0,6%

2,4%

2,0%

1,7%

4,1%
0,7%

N=2119 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni *** p<.001, ** p<.01, * p<.05) Pri
jednotlivých otázkach chýbajúci podiel do 100% tvoria možnosti nevie, netýka sa a odmietla
odpovedať.

Ako je vidieť z výsledkov, ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, vykazujú
signifikantne vyššiu mieru týchto problémov vo všetkých položkách.
Percentuálne rozdiely u tých, ktoré nemali jednotlivé pocity, sa
pohybuje od 20 do 45 bodov. Najnižšie sú u malátnosti a závratov (20
bodov) a napätí a prepracovanosti (26 bodov). Najväčšie rozdiely sa
týkajú pocitov strachu, depresie, nedocenenia, skĺznutia do
sebaobviňovania a problémov so spánkom. Najvyšší rozdiel
percentuálnych bodov v prípade tých, čo takéto pocity nikdy nezažili,
je v položke “skĺznutie do sebaobviňovania” (45 percentuálnych bodov).
Vyše polovica žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím ho zažíva
občas (33,3%) alebo pomerne často (21%). U tých, ktoré nikdy nezažili
pocit neužitočnosti a nedocenenia, je percentuálny rozdiel medzi
skupinami so skúsenosťou a bez skúsenosti so sexuálnym násilím 40
percentuálnych bodov. Tento pocit zažíva občas 37,8% žien, ktoré
zažili sexuálne násilie, a 13,4% ho zažíva pomerne často. Ženy so
skúsenosťou so sexuálnym násilím tiež oveľa častejšie trpia
problémami so spánkom. Rozdiel medzi skupinami u tých, čo tieto
problémy vôbec nemajú, je 39 percentuálnych bodov. Tri štvrtiny žien,
ktoré prežili sexuálne násilie, udáva problémy so spánkom občas
(49,4%) alebo pomerne často (24,7%).
Náhly bezdôvodný strach nikdy nezažilo len 36% žien so skúsenosťou
so sexuálnym násilím v porovnaní s tromi štvrtinami žien bez takejto
skúsenosti (rozdiel je 38 percentuálnych bodov). Občas ho zažíva 41%
žien a pomerne často 15,7%. Strach alebo úzkosť nepociťuje 60,5%
žien bez skúsenosti so sexuálnym násilím, ale len 22% zo žien, ktoré
ho zažili (rozdiel je 38 percentuálnych bodov). Vyše polovica týchto
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žien ich zažíva občas a 17,1% pomerne často. Percentuálny rozdiel
medzi skupinami u tých, ktoré nepociťujú pochmúrnosť a depresiu, je
37 percentuálnych bodov. Vyše polovica žien so skúsenosťou so
sexuálnym násilím zažíva depresívne pocity občas (42,7%) alebo
pomerne často (12,2%). Takmer polovica žien, ktoré zažili sexuálne
násilie, máva občas alebo často pocity bezmocnosti nad budúcnosťou
(49,9%) a pocit, že všetko je utrpenie (40,1%). Pre porovnanie, u žien
bez takejto skúsenosti je to len štvrtina (24,1%), respektíve desatina
(10,6%).
Samozrejme, príznaky depresie a úzkosti môžu byť spôsobené rôznymi
faktormi a skúsenosť so sexuálnym násilím je len jedným s nich.
Rozdiely na základe tejto jednej premennej sú však také signifikantné,
že je možné tvrdiť, že ženy, ktoré ho zažili, trpia takýmito príznakmi
v oveľa vyššej miere.
Zaujímalo nás tiež, aký vplyv má charakter skúsenosti so sexuálnym
násilím na mieru zažívania depresie a úzkosti. Vytvorili sme preto
jednoduchý index od 1 do 10, ktorý sumarizuje prežívanie depresie
a úzkosti, pričom čím vyššia je hodnota tohto indexu, tým vyššiu
mieru depresie a úzkosti žena zažíva.18 Takto získaný index umožňuje
jednoduché porovnanie rôznych podskupín respondentiek na základe
priemerných hodnôt daného indexu.
Tabuľka č. 18: Index úzkosti a depresie
N

Index

Celá vzorka

2119

1,98

Žiadna skúsenosť so SN
Skúsenosť so SN v
dospelosti

2038

1,93

81

3,33***

Partnerské SN

23

3,73***

Nepartnerské SN
Aj partnerské aj
nepartnerské SN

50

3,05***

8

3,96***

Skúsenosť so SN v detstve

39

2,76***

SN len raz za život

31

2,7***

SN opakovane
SN aj v detstve aj v
dospelosti

50

3,73***

16

3,70***

SN za posledný rok
9
5,32***
(ANOVA, Rozdiely oproti celej vzorke štatisticky významné na úrovni *** p<.001, ** p<.01, *
p<.05)

18

Na základe otázok skúmajúcich úroveň depresie a úzkosti respondentiek bol vytvorený súhrnný
index. Štyrom možným odpovediam na tieto otázky (Nezažila som/netýka sa, Občas, Často, Veľmi
často) boli priradené hodnoty 0, 1, 2 a 3. Súčet týchto hodnôt za všetky otázky bol pri každej
respondentke vydelený počtom otázok, čím sme získali špecifickú hodnotu indexu pre každú
respondentku (s hodnotami 0 až 3). Následne, v záujme intuitívnejšej prezentácie, bola pôvodná škála
indexu (0 až 3) prekonvertovaná na 10-bodovú škálu s hodnotami 1 až 10.
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Aj z porovnania hodnôt indexu je zrejmé, ženy so skúsenosťou so
sexuálnym násilím zažívajú depresiu a úzkosť vo vyššej miere ako
ženy bez takejto skúsenosti. Najviac nimi trpia ženy, ktoré zažili
sexuálne násilie v priebehu posledného roka, teda ich skúsenosť je
ešte čerstvá. Hodnota indexu sa tiež zvyšuje pri opakovanom zážitku
sexuálneho násilia, bez ohľadu na to, či ide o skúsenosť
v partnerskom a nepartnerskom vzťahu, len v partnerskom vzťahu
alebo v detstve a dospelosti.
Ďalším skúmaným faktorom, ktorý vplýva na celkový pocit psychickej
pohody je miera podpory zo strany okolia. Tú sme skúmali
prostredníctvo škály vnímanej sociálnej podpory. Výsledky zobrazuje
tabuľka č. 19.
Tabuľka č. 19: Vnímaná sociálna podpora
Nemá
skúsenosť so
SN

Má skúsenosť
so SN

Celá
vzorka

Má niekto
záujem si vás
vypočuť, ak
máte potrebu
rozprávať

Nikdy, občas

30,1%***

52,6%***

31,0%

Často, veľmi
často

63,2%***

45,4%***

62,5%

Dokážete hovoriť
o svojich
myšlienkach

Nikdy, občas

37,6%***

61,6%***

38,5%

Často, veľmi
často

56,4%***

36,4%***

55,6%

Ľudia vám
dávajú najavo
súcit a podporu

Nikdy, občas

42,0%**

58,3%**

42,6%

Často, veľmi
často

48,3%

39,1%

47,9%

Ako často sa
nájde niekto, kto
vám poskytne
praktickú pomoc

Nikdy, občas

35,6%***

58,7%***

36,5%

Často, veľmi
často

56,2%**

38,3%**

55,6%

Cítili ste sa
zradená ľuďmi,
o ktorých ste si
mysleli, že vás
podporia

Nikdy, občas

82,9%***

68,1%***

82,3%

Často, veľmi
často

9,8%***

28,8%***

10,5%

Nikdy, občas

89,0%

85,4%

88,9%

Často, veľmi
často

5,3%*

12,6%*

5,6%

Cítite sa
osamelá

N=2119 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni *** p<.001, ** p<.01, * p<.05) Pri
jednotlivých otázkach chýbajúci podiel do 100% tvoria možnosti nevie, netýka sa a odmietla
odpovedať.

Podobne ako pri úzkosti a depresii,
sociálnej podpory boli pri väčšine
významné rozdiely v odpovediach žien
sexuálnym násilím. Až 63,2% žien

aj pri otázkach týkajúcich sa
položiek namerané štatisticky
v závislosti od ich skúsenosti so
bez skúsenosti so sexuálnym
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násilím nájde často alebo veľmi často niekoho, komu sa môže
vyrozprávať, ak cíti potrebu. U žien, ktoré zažili sexuálne násilie je toto
percento signifikantne nižšie – 45,4%. Naopak, podobne veľká časť
z nich (46,3%) má takúto skúsenosť len občas. V prípade praktickej
pomoci s ňou môže často alebo veľmi často počítať 56,2% žien zo
skupiny bez skúsenosti so sexuálnym násilím a ďalších 29,5% len
občas. U žien, ktoré prežili sexuálne násilie, je ich vnímanie opačné –
38,3% sa na pomoc môže spoľahnúť často alebo veľmi často, ale až
44,7% len občas. Navyše, 14% takýchto respondentiek uviedlo, že sa
im praktickej pomoci nedostáva vôbec. Len desatina žien bez
skúsenosti so sexuálnym násilím nemá nikdy pocit, že im ľudia
dávajú najavo podporu a súcit. U žien so skúsenosťou je toto percento
18,6%. V prípade možnosti, že podporu ženy pociťujú veľmi často, je
však pomer opačný – 17,9% žien bez skúsenosti so sexuálnym násilím
oproti 7,2% žien s takouto skúsenosťou.
Ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, majú tiež problém hovoriť o svojich
myšlienkach a pocitoch. Viac ako tri pätiny z nich pociťuje tento
problém – 13% uviedlo, že to nedokážu nikdy a 48,6%, že len občas.
Pre porovnanie, ženy bez skúsenosti so sexuálnym násilím nedokážu o
svojich myšlienkach a pocitoch hovoriť nikdy alebo len občas len
v 37,6%. Pocitmi osamelosti tiež trpia ženy, ktoré zažili sexuálne
násilie, viac. Hoci v skupine bez skúsenosti uviedlo možnosť „nikdy“
61,7%, u žien so skúsenosťou to bolo len 37,3% a takmer polovica
z nich (48,1%) sa občas cíti osamelá (v porovnaní s 27,3% žien bez
skúsenosti s násilím). Výrazné rozdiely sa objavili aj v prípade pocitov
zrady. Až 28,6% žien so skúsenosťou so SN uviedlo, že sa cítilo
zradených ľuďmi, o ktorých si mysleli, že ich podporia, často alebo
veľmi často. Pre porovnanie, tieto možnosti uviedlo len 9,8% žien bez
skúsenosti so sexuálnym násilím.
Je vidieť, že miera vnímanej sociálnej podpory zo strany okolia je
nižšia u žien, ktoré zažili sexuálne násilie a to vo všetkých položkách
škály. Najvýraznejší rozdiel bol v otázke týkajúcej sa zrady blízkych
ľudí, ktorú pociťujú takéto ženy častejšie. Menej často sa tiež
stretávajú s praktickou pomocou zo strany okolia, či s tým, že budú
vypočuté, keď majú potrebu rozprávať. Ženy so skúsenosťou so
sexuálnym násilím majú takisto väčší problém rozprávať o svojich
pocitoch a myšlienkach. Hoci je miera sociálnej podpory závislá od
rôznych okolností, je pravdepodobné, že zvýšená miera nedôvery voči
okoliu a vnímanie nižšej miery praktickej alebo emocionálnej podpory,
môžu byť spôsobené skúsenosťou so sexuálnym násilím.
Aj v tomto prípade sme vypočítali index sociálnej podpory na škále 1 –
10. Pri tomto indexe sa so zvyšujúcou hodnotou zvyšuje miera
vnímania sociálnej podpory zo strany okolia.19 Aj z tohto indexu je
19

Na základe otázok skúmajúcich úroveň sociálnej podpory respondentiek bol vytvorený súhrnný
index. Štyrom možným odpovediam na tieto otázky (Nezažila som/netýka sa, Občas, Často, Veľmi
často) boli priradené hodnoty 0, 1, 2 a 3. Pri piatej a šiestej otázke, vzhľadom na ich opačné sémantické
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zrejmé, že ženy so skúsenosťou sexuálneho násilia vnímajú podporu
zo strany svojho okolia ako nižšiu. Najnižšie hodnoty opäť dosiahli
ženy s čerstvou skúsenosťou so sexuálnym násilím a tie, ktoré ho
zažili opakovane v rôznych situáciách alebo obdobiach svojho života.
Zaujímavým zistením je, že ženy so skúsenosťou so sexuálnom násilí
v partnerskom vzťahu vnímajú sociálnu podporu pozitívnejšie ako
ženy, ktoré ho zažili mimo partnerstva.
Tabuľka č. 20: Index vnímanej sociálnej podpory
Celá vzorka
Žiadna skúsenosť so SN
Skúsenosť so SN v
dospelosti
Partnerské SN
Nepartnerské SN
Aj partnerské aj
nepartnerské SN
Skúsenosť so SN v
detstve
SN len raz za život
SN opakovane
SN aj v detstve aj v
dospelosti
SN za posledný rok

N
2119
2038

Index
6,73
6,77

81
23
50

5,70***
6,02***
5,69***

8

4,85***

39
31
50

6,04*
6,15***
5,42***

16
9

5,24***
4,00**

Užívanie liekov a alkoholu
Ako už bolo spomenuté vyššie, skúsenosť so sexuálnym násilím
spôsobuje rôzne psychické problémy, ktoré ženy v niektorých
prípadoch, najmä ak im nebola poskytnutá dostatočná odborná
pomoc, môžu riešiť rizikovým správaním, napríklad zvýšenou
konzumáciou alkoholu a/alebo užívaním liekov. Z tohto dôvodu sme
neskúmali bežnú, spoločenskú konzumáciu alkoholu, ale v dotazníku
sme sa pýtali priamo na frekvenciu stavov opitosti alebo pod vplyvom
alkoholu. Prieskum ukázal, že medzi ženami, ktoré boli vystavené
sexuálnemu násiliu, je podiel tých, ktoré neboli nikdy pod vplyvom
alkoholu, signifikantne nižší – necelé tri pätiny, hoci medzi
respondentkami bez takejto skúsenosti predstavuje tento podiel
84,7%. Necelá tretina respondentiek (30%), ktoré zažili sexuálne
násilie, sa do stavu opitosti dostáva niekoľkokrát za rok, oproti 13%
žien bez skúsenosti. Takéto správanie sa vyskytuje predovšetkým
v prípade žien, ktoré zažili nepartnerské násilie (ASR, p<.01). Obete
smerovanie, použité inverzné hodnoty. Súčet týchto hodnôt za všetky otázky bol pri každej
respondentke vydelený počtom otázok, čím sme získali špecifickú hodnotu indexu pre každú
respondentku (s hodnotami 0 až 3). Následne, v záujme intuitívnejšej prezentácie, bola pôvodná škála
indexu (0 až 3) prekonvertovaná na 10-bodovú škálu s hodnotami 1 až 10.
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sexuálneho násilia sa signifikantne častejšie odmietali k tejto otázke
vyjadriť, čo tiež môže indikovať isté problémy s alkoholom.
Tabuľka č. 21: Frekvencia stavov opitosti alebo pod vplyvom
alkoholu
Nemá skúsenosť so
SN

Má skúsenosť so
SN

Celá vzorka

Ani raz

83,7%***

57,7%***

82,7%

Niekoľkokrát za
rok

13,0%***

30,1%***

13,7%

Raz za mesiac

1,0%

3,3%

1,1%

Častejšie

0,6%

1,7%

0,6%

1,7%***

7,1%***

1,9%

100,0%

100,0%

100,0%

Odmietla
odpovedať

N=2119 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni *** p<.001)

Výsledky prieskumu rovnako preukázali súvis medzi skúsenosťou so
sexuálnym násilím a užívaním rôznych psychofarmák. Ženy s takouto
skúsenosťou štatisticky významne častejšie užívajú lieky proti
depresiám a neuróze, pričom lieky na ukľudnenie užíva až štvrtina
z nich. Je zaujímavé, že hoci problémy so spánkom deklarovali tri
štvrtiny žien, ktoré zažili sexuálne násilie, lieky na spanie užívajú len
mierne častejšie ako ženy bez tejto skúsenosti. Signifikantne vyššiu
mieru ich užívania však vykazuje skupina žien so skúsenosťou
s partnerským násilím (ASR, 26%, p<.05). Rovnako, táto skupina
spôsobila takmer celý rozdiel zvýšeného užívania liekov proti
depresiám (ASR, 25,4%, p<.001) ako aj liekov proti neuróze (ASR,
14,5%, p<.001) u žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím
v porovnaní s ostatnou populáciou žien.
Tabuľka č. 22: Užívanie liekov (podiel odpovedí áno, užívam)
Nemá skúsenosť so
SN

Má skúsenosť so
SN

Celá vzorka

11,8%

17,1%

12,0%

Na ukľudnenie

8,6%***

25,5%***

9,3%

Proti depresiám

3,4%*

8,7%*

3,6%

Proti neuróze

1,8%*

5,3%*

2,0%

Na spanie

N=2119 (ASR, Rozdiely štatisticky významné na úrovni *** p<.001, * p<.05)
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Zhrnutie
Výsledky reprezentatívneho prieskumu potvrdzujú závažné dopady
sexuálneho násilia na životy žien a to najmä v oblasti psychiky
a sociálnych vzťahov. Respondentky so skúsenosťou so sexuálnym
násilím udávali fyzické následky sexuálneho násilia len vo veľmi malej
miere, závažnejšie zdravotné ťažkosti sa objavili len ojedinele
v prípadoch partnerského násilia. Zodpovedá tomu aj porovnanie
subjektívneho hodnotenia zdravotného stavu žien so skúsenosťou so
sexuálnym násilím a tých bez takejto skúsenosti, kde sa neobjavili
štatisticky významné rozdiely.
Naopak, v oblasti psychiky boli udávané následky výrazné. Takmer
všetky ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, udávali výskyt niektorých zo
symptómov posttraumatickej stresovej poruchy, pričom u tých, ktoré
ho zažili v partnerskom vzťahu, boli výraznejšie pokiaľ ide o ich
početnosť. Je to možné vysvetliť dlhodobým zažívaním násilia
v partnerskom vzťahu a kombináciou viacerých druhov násilia, keďže
sexuálne násilie bolo v týchto vzťahoch len jedným z tých, ktoré ženy
zažívali. Hoci ženy, ktoré zažili nepartnerské sexuálne násilie, udávali
menší výskyt symptómov PTSP, násilný incident dlhodobo ovplyvnil
ich ďalší partnerský, sexuálny a u niektorých aj spoločenský život.
Fakt, že sexuálne násilie má dlhodobý dopad na psychický a sociálny
život žien, sa potvrdil aj pri porovnaní s respondentkami, ktoré takúto
skúsenosť nemali. Spokojnosť s celkovým, partnerským a sexuálnym
životom žien, ktoré zažili sexuálne násilie, bola nižšia. Tieto ženy
štatisticky významne viac trpeli aj rôznymi symptómami depresie
a úzkosti a pociťovali nižšiu mieru sociálnej podpory. Vyšší výskyt
depresie a úzkosti súvisí aj so zvýšeným užívaním liekov proti nim
u žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím než u žien bez takejto
skúsenosti. Zvýšené užívanie liekov sa objavilo najmä u žien, ktoré
zažili násilie v partnerskom vzťahu. V skupine žien so skúsenosťou
s nepartnerským sexuálnym násilím bola naopak častejšia zvýšená
konzumácia alkoholu. Túto skutočnosť je možné vysvetliť tým, že ženy
častejšie užívajúce alkohol prejavujú viac rizikového správania, ktoré
môže viesť k viktimizácii sexuálnym násilím. Ďalším možným
pohľadom je, že zvýšená konzumácia alkoholu je psychickým
mechanizmom ako sa vyrovnať s dlhodobými následkami sexuálneho
násilia. Nízka ročná incidencia sexuálneho násilia podporuje viac
vysvetlenie, že zvýšená miera užívania alkoholu je skôr reakciou na
sexuálne násilie, než jeho príčinou.
Krátkodobé reakcie a pocity, ktoré respondentky mali po skúsenosti
so sexuálnym násilím, zodpovedajú reakciám popísaným v literatúre
a do istej miery sú prirodzenou obrannou reakciou ženy na
traumatický incident, ktorý sa jej udial. Avšak fakt, že rovnako
u pocitov ako aj pri reakciách boli najfrekventovanejšími tie, ktoré sa
týkali hanby a pocitu viny, poukazujú na vysokú mieru stigmatizácie
sexuálneho násilia v spoločnosti.
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VYHĽADANIE POMOCI
V tejto časti sme sa sústredili na to, či sa ženy, ktoré zažili sexuálne
násilie, obrátili na políciu, vyhľadali odbornú pomoc a o aký typ
pomoci išlo. Hoci súčasťou dotazníka boli aj otázky o hodnotení
spokojnosti s poskytnutou pomocou, kvôli nízkej miere kontaktovania
jednotlivých inštitúcií tieto dáta neuvádzame. Väčšina žien (84,7%) po
najzávažnejšom incidente nevyhľadala žiadnu z organizácií alebo
inštitúcií, ktoré by im mohli poskytnúť pomoc. Z tých, ktoré tak
urobili, sa ženy najčastejšie obrátili na políciu (11,2%), psychologickú
pomoc (7,9%) alebo využili cirkevné či náboženské služby (7,6%). U
ostatných inštitúcií išlo o individuálne prípady. Ženy sa na inštitúcie
obracali častejšie v prípadoch partnerského násilia ako ukazuje graf č.
12.
Graf č. 12
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respondentiek so skúsenosťou so SN)

Až 85% žien, ktoré zažili nepartnerské sexuálne násilie, nevyhľadalo
žiadnu pomoc. V prípadoch partnerského násilia išlo o 75%. Ženy
zažívajúce partnerské násilie častejšie vyhľadali pomoc viacerých
inštitúcií. Je však potrebné uviesť, že ženy, ktoré zažili partnerské
sexuálne násilie, udávali v niektorých prípadoch závažnejšie zdravotné
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následky incidentu a tiež trpeli viacerými druhmi násilia
v partnerskom vzťahu, takže prežité sexuálne násilie mohlo len
urýchliť ich rozhodovanie, či kontaktovať políciu alebo iné druhy
pomoci.
Pätina žien, ktoré zažili partnerské násilie, sa sama obrátila na
políciu, v porovnaní s 6,7% žien, ktoré zažili nepartnerské sexuálne
násilie. V prípadoch nepartnerského násilia sa ženy na políciu obrátili
po tom, čo zažili znásilnenie, pokus o znásilnenie a nútenie
k neželaným sexuálnym praktikám. Vo všetkých prípadoch bol
páchateľ z kategórie známy. V prípadoch partnerského sexuálneho
násilia sa ženy obracali na políciu kvôli znásilneniu, pokusu oň,
súhlasu s pohlavným stykom zo strachu a kombinácii fyzického a
sexuálneho násilia. V jednom prípade išlo o nútené dotyky na
intímnych miestach zo strany bývalého priateľa v čase, keď mala
respondentka 15 rokov.
Respondentiek sme sa pýtali aj na dôvody, pre ktoré sa neobrátili na
políciu. Takmer dve pätiny z nich (39,5%) označila možnosť, že si
s tým poradila sama. Porovnateľný podiel žien (39,0%) označilo, že im
v tom bránili rozpaky a hanba, 36% to chcelo udržať v tajnosti
a 26,7% bolo presvedčených, že by im aj tak nikto neuveril. Tieto
dôvody patrili k štyrom najčastejším, ktoré ženy udávali. Štvrtina žien
(25,5%) sa na políciu neobrátila zo strachu z páchateľa alebo pomsty.
Graf č. 13 ukazuje poradie najfrekventovanejších dôvodov
nekontaktovania polície, ktoré ženy uvádzali.
Graf č. 13
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N=72 (možnosť viacerých odpovedí, t.j. počet odpovedí je vyšší ako počet
respondentiek, ktoré nekontaktovali políciu)

Dôvody nekontaktovania polície sa u partnerského a nepartnerského
sexuálneho násilia mierne líšili. Hoci možnosť „Poradila som si s tým
sama“ označilo približne rovnaké percento žien bez ohľadu na to, kto
bol páchateľom incidentu, výrazne vyššie percento žien, ktoré zažili
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partnerské násilie, označilo hanbu a rozpaky a snahu udržať to, čo sa
udialo, v tajnosti. Z pochopiteľných dôvodov, keďže väčšina žien žila
v čase najzávažnejšieho incidentu v jednej domácnosti s partnerom,
nekontaktovali ženy políciu zo strachu z páchateľa alebo pomsty
(46,3% v porovnaní s 13,6% v prípadoch nepartnerského sexuálneho
násilia). Odpovede rozdelené podľa druhu násilia ukazuje graf č. 14.
Graf č. 14
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N=25, 54 (možnosť viacerých odpovedí, t.j. počet odpovedí je vyšší ako počet
respondentiek, ktoré odpovedali na otázku)

Naopak, ženy, ktoré nezažili sexuálne násilie zo strany partnera,
uvádzali ako druhú najfrekventovanejšiu možnosť, že by im aj tak
nikto neuveril (29,1%). Podobne časté možnosti boli aj „Chcela som to
udržať v tajnosti“ (27,3%) a hanba a rozpaky (28,1%). Ako je vidieť,
ženám, ktoré zažili nepartnerské násilie, bránili v kontaktovaní polície
najmä obava, že by ich zážitok mohol byť spochybňovaný, a hanba
s ním spojená.
Zhrnutie
Z výsledkov je zrejmé, že na pomoc inštitúcií alebo na políciu sa
obracia len malé percento žien, čo svedčí o stále výraznej tabuizácii
a stigmatizácii násilia páchaného na ženách a to tak v prípadoch
nepartnerského ako aj partnerského násilia, hoci v o niečo nižšej
miere. O stigmatizácii sexuálneho násilia svedčia aj dôvody
nekontaktovania polície, ktoré ženy udávali, a frekventovaný výskyt
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odpovedí ako snaha udržať, čo sa stalo, v tajnosti, hanba a rozpaky
a obava, že by ženám neuverili. Stigmatizácia obetí sexuálneho násilia
bola nepriamo potvrdená aj mierou akceptácie sexuálneho násilia
prieskumom EUROBAROMETER20, podľa ktorého si takmer polovica
respondentov a respondentiek na Slovensku myslí, že sexuálne násilie
je za istých okolností ospravedlniteľné, pričom dôvody, ktoré udávali,
prenášali časť zodpovednosti za to, čo sa udialo, na ženu, ktorá násilie
zažila. Práve takéto spoločenské predsudky môžu brániť ženám so
skúsenosťou so sexuálnym násilím vyhľadať odbornú pomoc alebo
políciu.

20

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/75
894
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MAIN FINDINGS
•

The lifelong prevalence of sexual violence against women is
4,9%. An estimated 100 000 Slovak women experience
sexual violence during their life time. 22% experience it in
childhood, 63% since 15 years of age and 15% both in
childhood and later.

•

The prevalence of sexual violence in childhood is 1,8%, an
estimated 35 000 women. More than half of survivors
experienced it repeatedly.

•

Experience of sexual violence in childhood is a risk factor
for victimization in adulthood. The risk of revictimization
is 10 times higher. Similarly, experience of other types of
violence in childhood as well as experience of intimate partner
violence among parents (mostly perpetrated by fathers)
significantly increase the risk of victimization by sexual
violence.

•

An estimated 86 000 Slovak women experience sexual
violence since the age of 15. The prevalence rate is 3,8%.
The annual prevalence is 0,4%. 62% of survivors experienced
sexual violence repeatedly.

•

The main forms of sexual violence are rape (38%), attempt of
rape (42%), consent with intercourse out of fear (36%),
unwanted touching of intimate parts (35%) and „other“ such as
physical sexual harassment, unwanted sexual proposals and
coercion to sexual intercourse (31%).

•

Sexual violence was mostly caused by use of physical force,
threats of using it or out of fear what would happened if
a woman would not consent.

•

All perpetrators of sexual violence were male. 88% of
survivors knew the perpetrator; most frequently it was their
former or current partner (38%) or acquaintance (28%). 10%
of perpetrators were relatives. The rate of unknown perpetrators
equals the one of men associated with workplace such as
superiors or colleagues (12%).

•

71,6% of survivors of sexual violence experienced it by a nonpartner. An estimated 80 000 Slovak women experience
sexual violence form a non-partner. The prevalence rate is
2,8%. In 78% the violent incident happened inside, most
frequently at home of someone else (19%), at school or
workplace (17%) or at woman’s household (16%). Out of
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incidents occurring outside, the most frequent were public
places such as streets or parking lots (13%), park or forest
(8,4%) or other non specified place outside (12,4%).
•

The prevalence of partner sexual violence is 1,5%, an
estimated 30 000 Slovak women. Out of survivors of sexual
violence, 38% of cases occurred in intimate partnership. 78% of
sexual violence was committed by former partner and 22% by
current partner. 80% of women shared the same household
with a perpetrator.

•

84% of survivors of partner sexual violence experienced it
repeatedly; 58% by partner and a quarter by a partner and
someone else.

•

Sexual violence in intimate partnership co-occurred with
other forms of intimate partner violence, mainly physical
(79%), psychological (78%), coercive control (66%) and economic
violence (57%). Women often consent with sex in order to avoid
aggression or escalation of violence or in order to protect
children and close ones.

•

Women experiencing sexual violence reported mainly
psychological consequences. Almost all women experienced
some of the PTSD symptoms. In intimate partner violence cases
the frequency and intensity of symptoms was higher. Nonpartner violence tends to impact sexual, partner and in some
cases social life of women.

•

Experience of sexual violence has long term psychological
consequences. Women experiencing sexual violence since
the age of 15 manifested higher degree of anxiety and
depression comparing to women without such experience.
Correspondingly, their score in social acceptance scale was
lower. They also declared lower life satisfaction and lower
satisfaction with partner and sexual life. The aforementioned
psychological problems most probably cause reported increased
use of anti-anxiety medications and antidepressants as well as
increased alcohol consumption.

•

Only 15% of sexual violence survivors sought help from
institutions. 11,2% reported the incident to the police, 7,9%
contacted psychological counselling and 7,6% services offered
by church. Intimate partner violence survivors contacted
institutions more frequently than non-partner violence
survivors.

•

The survey results indicate enduring stigmatization of sexual
violence in Slovakia demonstrated by reasons for not reporting
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the incident to the police – 39% of sexual violence survivors felt
shame, 36% wanted to keep the incident in secret and 27%
were convinced no one would trust them. Similarly, the high
rate of emotional responses related to shame – 78% of women
kept the incident of sexual violence in secret, 66,8% felt
ashamed and 59,7% were afraid of reactions of others –
supports the argument. Additionally, approximately one third of
women experienced negative reactions after disclosure.
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PRÍLOHA Č. 1: PREPOČET PREVALENCIE
SEXUÁLNEHO NÁSILIA NA ŽENÁCH
Projekcia výskytu sexuálneho násilia na celú populáciu

Celkovo
Skúsenosť so SN

Do 15
rokov

Od 15
rokov

4,9%

1,8%

3,84%

0,92%

0,57%

0,818%

Spodná hranica

79512

25097

60337

Vrchná hranica

116170

47837

92964

Spodná hranica

80000

25000

60000

Vrchná hranica

116000

48000

93000

ME (margin of error)
Projekcia na celú populáciu
(N=1 993 893, pri 95%
intervale spoľahlivosti)

Zaokrúhlenie na tisícky

N=2119

Projekcia výskytu partnerského a nepartnerského sexuálneho
násilia na celú populáciu
Partnerské
SN

Nepartnersk
é SN

3,84%

1,47%

2,75%

0,818%

0,51%

0,70%

Spodná hranica

60337

19170

41005

Vrchná hranica

92964

39624

68771

Spodná hranica

60000

19000

41000

Vrchná hranica

93000

40000

69000

Celkovo
Skúsenosť so SN
ME (margin of error)
Projekcia na celú populáciu (N=1
993 893, pri 95% intervale
spoľahlivosti)

Zaokrúhlenie na tisícky

N=2119
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PRÍLOHA Č. 2: POUŽITÝ DOTAZNÍK
Vypracovala: Mgr. Barbora Holubová, PhD.
Prieskum zdravia a osobného bezpečia žien na Slovensku

Dobré ráno/popoludnie/večer. Volám sa ................. a pracujem
ako anketárka spoločnosti ...................... Robíme dôležitý
prieskum
pre
Inštitú pre výskum práce a rodiny o zdraví
a bezpečí žien na Slovensku. Cieľom je, aby sme spoznali Vaše
skúsenosti a názory a navrhli odporúčania na zlepšenie zdravia
žien.
Rozhovor bude trvať asi 30 minút. Vaše odpovede sú anonymné
a v žiadnom
prípadne
nebudú
spájané
s Vašou
osobou.
Upozorňujem však, že niektoré otázky v prieskume sú pomerne
priame a vzťahujú sa na citlivé veci. Je však dôležité, aby sme sa
na ne spýtali. Ak Vám niektorá z otázok bude nepríjemná,
nemusíte na ňu odpovedať.
Skratky: N = neviem; NT = netýka sa ; O = odmietla odpoveď ; f =
filter
A. časť – charakteristiky respondentky
Na úvod niekoľko otázok o Vás.
A01. Koľko máte rokov (vypíšte) ....................
A02. Akú najvyššiu úroveň vzdelania ste dosiahli?
1.
Základné vzdelanie
2.
Stredoškolské bez maturity
3.
Stredoškolské s maturitou
4.
Vysokoškolské vzdelanie
N/NT/O
A03. Národnosť: 1) slovenská

2) maďarská

1
2
3
4
3) rómska

4) iná
A04. Aké je vaše súčasné ekonomické postavenie?
1 = študentka – príprava na povolanie
2 = pracujúca – ako živnostníčka alebo podnikateľka
3 = pracujúca – ako zamestnankyňa na dobu neurčitú (trvalý pracovný
pomer)
4 = pracujúca – ako zamestnankyňa na dobu určitú
5 = pracujúca inak – práca dočasná, príležitostná, sezónna, brigády,
vypomáha v rodinnom podniku...
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6 = pracujúcia starobná dôchodkyňa
7 = pracujúca invalidná dôchodkyňa
8 = nepracujúca starobná dôchodkyňa
9 = nepracujúca invalidná dôchodkyňa
10 = nezamestnaná
11 = na materskej alebo rodičovskej dovolenke
12 = v domácnosti
13 = ošetrujúca člena rodiny (na príspevku)
14 = iná nepracujúca (žije z renty...)

N/ NT/ O
A05. Ako ste spokojná so svojím životom? Ste...?
1. Veľmi spokojná
2. Dosť spokojná
3. Ani spokojná, ani nespokojná
4. Mierne nespokojná
5. Veľmi nespokojná
N/NT/O
B. časť – Zdravie, pocit bezpečia
B01. Teraz sa opýtam na vaše zdravie21. Ako by ste ohodnotili váš
zdravotný stav? Je veľmi dobrý, dobrý, prijateľný, zlý alebo
veľmi zlý?
1.
2.
3.
4.
5.

Veľmi dobrý
Dobrý
Prijateľný
Zlý
Veľmi zlý
N/NT/O

1
2
3
4
5

B02. Máte nejaké ťažkosti, poranenia alebo choroby, ktoré
obmedzujú vaše každodenné činnosti
(bránia vám pracovať, nakupovať, viesť riadny život alebo byť
v kontakte s inými ľuďmi)?
1.
2.

Áno
Nie
N/NT/O

1
2

B03. Označili by ste sa za človeka s postihnutím, hendikepom?
1.
2.
7.
8.

Áno
Nie
Neviem
Nehodí sa

1
2
7
8

Pokyn osobe, ktorá vedie rozhovor: „zdravie“ môže zahŕňať telesné ako aj
duševné zdravie – rozhodnutie je na respondentke.
21
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9.

Odmietla odpovedať

9

C. Skúsenosti počas detstva
Teraz nasleduje niekoľko otázok ohľadom toho, čo ste zažili
v DETSTVE. To znamená, kým ste dovŕšili 15 rokov.
C01. Ako často sa stalo počas vášho detstva, že... ?
Nikdy – Raz – Viac ako raz , N/NT/O
Mali ste nedostatok jedla
Museli ste chodiť v špinavom oblečení
Rodič22 alebo iný dospelý člen rodiny vám dal facku
Rodič alebo iný dospelý člen rodiny vás udrel päsťou alebo
predmetom ako napríklad palica, trstenica, opasok a pod.
5. Rodič alebo iný dospelý člen rodiny vás zmlátil
6. Rodič alebo iný dospelý člen rodiny vám ublížili inak fyzicky
7. Rodič alebo iný dospelý člen rodiny sa vám vyhrážal, že vám
ublíži alebo vás zabije
8. Rodič alebo iný dospelý člen rodiny sa vám vyhrážal, že vás
opustí alebo vyhodí z domu
9. Rodič alebo iný dospelý člen rodiny sa vám opakovane
vysmieval, ponižoval vás alebo vám dal pocítiť, že ste nanič
10. Neviem/Neželám si odpovedať --)
1.
2.
3.
4.

C02 Stalo sa, že sa jeden z vašich rodičov alebo iný dospelý člen
rodiny správal k inému dospelému nasledovne?
Dal tomu druhému facku alebo ho udrel?
Zaútočil naňho fyzicky iným spôsobom?
Nie, žiadne z týchto -) f C03
N/NT/O :) f C03
C02a
1.
2.
3.
4.

Kto sa takto správal? ( označiť môžete aj viac možností)
otec voči mame
mama voči otcovi
obidvaja rodičia navzájom
iný dospelý člen rodiny voči inému dospelému
N/NT/O

Položím Vám otázky ohľadom pohlavného styku, ktorý sa môže
udiať počas detstva. Niekedy deti môžu byť navedené odmenou
alebo vyhrážaním prinútené k sexuálnym aktivitám, ktorým
nerozumejú alebo nie sú v stave im porozumieť.
22

Môže byť aj nevlastný alebo adoptivny
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C03. Kým ste mali 15 rokov, robil niekto dospelý
z nasledujúcich vecí:

niečo

1. Áno 2. Nie 7. neviem 8. neželám si odpovedať
C03a. Nútil vás niekto proti vašej vôli pózovať nahú pred inou osobou
alebo na fotografiách, video záznamoch alebo pred web
kamerou?
a okrem toho
C03b. Nútila vás niekto vykonať pohlavný styk, keď ste to nechceli?
a okrem toho
C03c. Dotýkal/a sa niekto intímnych častí VÁŠHO tela – pohlavných
orgánov alebo pŕs proti vašej vôli?
a okrem toho
C03d. Nútil vás dotýkať sa niekto intímnych častí JEHO/JEJ tela –
pohlavných orgánov alebo pŕs proti vašej vôli?
FILTER: Ak na C03a – C03d odpovie Nie, alebo Neviem/neželá si
odpovedať prejsť na časť D
(AK C03b= 1 POTOM SA SPÝTAJTE:)
Zahŕňalo to pokus alebo vykonanie...?
1. pokus 2. vykonanie23 7. neviem 8. NT 9. O
C03e. Vniknutie do pošvy?
C03f. Orálny sex?
C03g. Análny sex?
FILTER ( Pýtajte sa len ak C03a = 1 alebo C03b = 1 alebo C03c = 1
alebo C03d = 1) Ak respondentka označila viac možností, pýtajte
sa za každú zvlásť.
Povedali ste, že sa vám stalo........... Rada by som sa spýtala na
túto udalosť podrobnejšie. Ak na
niektorú otázku nebudete chcieť odpovedať, nemusíte.
CO4. Stalo sa to raz alebo opakovane?
1krát – fC04a-b
Viackrát – fC04c-f
C04a. (Ak sa stalo raz) Bola to jedna osoba, čo to robila alebo ich
bolo viac?
Jedna osoba
Viac ako jedna osoba
Pod vykonaním rozumieme vniknutie do pošvy, úst alebo konečníka bez ohľadu na
to, či došlo k ejakulácii.
23
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C04b. (Ak sa stalo raz) Koľko ste mali približne rokov, keď sa toto
stalo?
Zapíšte strednú hodnotu, napr. ak je odpoveď 4-5 rokov,
zapíšte 4.5
Neviem = bez odpovede
Vek ......
C04c. (Ak sa stalo viackrát) Koľkokrát približne si myslíte, že sa to
stalo, predtým ako ste dovŕšili 15 rokov?
2- 3krát
4- 10krát
Viac ako 10krát
C04d.(Ak sa stalo viackrát) Koľko ste mali približne rokov, keď sa
to stalo prvýkrát?
Zapíšte strednú hodnotu, napr. ak je odpoveď 4-5 rokov,
zapíšte 4.5
Neviem = bez odpovede
Uveďte vek ...
C04e. (Ak sa stalo viackrát) Koľko ste mali približne rokov, keď sa
to stalo posledný raz?
Zapíšte strednú hodnotu, napr. ak je odpoveď 4-5 rokov,
zapíšte 4.5
Neviem = bez odpovede
Uveďte vek ...
C04f. ( Ak sa stalo viackrát) Bola to tá istá osoba, čo toto robila
oba⁄všetky razy?
Rovnaká osoba
Viac ako jedna osoba
C05. Kto vám to urobil/kto sa k vám takto správal? Označte
každú vhodnú odpoveď (predložte kartu s možnosťami,
alternatíva: spontánna odpoveď)
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ SA OPÝTAJTE: Bol to muž alebo žena,
alebo sa na tom podieľali aj muž, aj žena? ZISŤUJTE: Ešte niekto
iný?
OZNAČTE KAŽDÚ VHODNÚ ODPOVEĎ
1=MUŽ,2=ŽENA,3=OBAJA

Rodič
Nevlastný rodič alebo pestún
Partner rodiča
Súrodenec
Nevlastný súrodenec
Starý rodič
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Strýko
Iný dospelý príbuzný
Frajer/partner
Kamarát
Spolužiak
Sused
Známy
Učiteľ alebo iný zamestnanec školy, vychovávateľ
Tréner, dospelý vedúci mládežníckeho krúžku
Lekár alebo zdravotnícky pracovník, psychológ
Sociálny pracovník
Kňaz/farár alebo cirkevný hodnostár, rehoľný brat
Priateľ starší ako 18 rokov
Človek, ktorého ste pre tým nepoznali
Iný dospelý( vypíšte):
Neviem
Neželám si odpovedať
Následky
(Spýtajte sa všetkých, ktoré C03a = 1 alebo C03b = 1 alebo C03c = 1
alebo C03d = 1)
Nasleduje ešte niekoľko otázok ohľadne toho, čo sa vám stalo. Nie
všetky otázky sa vás možno budú týkať. Je však dôležité, aby som
vám ich položila.
C06. Zostali vám fyzické zranenia, či už menšie alebo vážne, ako
následok tejto situácie/sií?
Áno, jeden raz
Áno, viackrát
Nie --) f C07
Neviem⁄ neželám si odpovedať --) f C07
C06a. Aké následky vám zostali? (označiť môžete všetky vhodné
možnosti)
1. Zranenia na pohlavných orgánoch
2. Pohlavné choroby
3. Neželané tehotenstvo
4. Potrat
5. Iné gynekologické problémy
6. Škrabance alebo modriny
7. Monokel
8. Rany alebo rezné rany
9. Vnútorné zranenie alebo zlomeniny
10.
Vybité zuby
11.
Iné fyzické zranenia
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N/NT/O
Vyhľadanie pomoci
C07. Rozprávali ste sa niekedy o tejto situácii/ách s niekým
iným?
Áno, o niečom z toho
Áno, o všetkom
Nie – f C08
N/NT/O – f C08
C07a. Ak áno, s kým, komu ste sa zdôverili? (spontánna
odpoveď, ak nie, predložiť ponuku)
.......................................................................................
1. Mame
2. Otcovi
3. Súrodencovi
4. Inému členovi rodiny
5. Spolužiačke/priateľke
6. Niekomu zo školy
7. Inej osobe ................
C08. Boli ste v súvislosti s tým, čo sa vám udialo, na lekárskom
vyšetrení alebo ošetrení?
Áno
Nie – f C09
N/NT/O – f C09
C08a. Myslíte si, že tomu, čo vás vyšetroval, bolo zrejmé, čomu
ste boli vystavená?
Áno
Nie
N/NT/O
C09. Rozprávali ste sa niekedy so zdravotným personálom o
tejto⁄týchto situácií/iach alebo o zdravotných ťažkostiach,
ktoré môžete mať v súvislosti s tým, čo ste zažili v detstve?
Áno
Nie
N/NT/O
C10. Bolo to, čo sa vám stalo, ohlásené polícií? Dozvedela sa
o tom polícia nejakým spôsobom?
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Áno
Nie - filter, choďte na časť D
N/NT/O - filter, choďte na časť D
C10a. Bola daná záležitosť vyšetrovaná políciou?
Áno
Nie
N/NT/O
C10b. Dostal sa daný prípad pred súd?
Áno
Nie
N/NT/O – filter, choďte na časť D
C10c. Na škále od 1-5, kde 1 znamená veľmi nespokojná a 5
znamená veľmi spokojná, nakoľko spokojná ste so
spôsobom, akým bola daná záležitosť súdne prejednávaná?
1 – Veľmi nespokojná
2
3
4
5 – Veľmi spokojná
N/NT/O
C10d. Bol/a ten/tá alebo tí, ktorý/á/í sa dopustili násilia
odsúdený/á/í?
Áno
Nie
N/NT/O

D. Skúsenosti v dospelosti
V nasledujúcich otázkach sa vás budem pýtať na Vaše skúsenosti
OD DOBY, KEĎ STE DOVŔŠILI 15 ROKOV AŽ DOTERAZ.
D01. Od dovŕšenia 15 rokov až doteraz, ako často ste zažili
niektorú z nasledovných situácií?
OZNAČTE KAŽDÚ MOŽNÚ ODPOVEĎ
1. Nikdy, 2. Raz 3. Viac ako raz

N/NT/O

1. Prinútil vás niekto k pohlavnému styku tým, že vás násilím držal
alebo vám iným spôsobom ubližoval? ( Ak treba vysvetliť: pod
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2.

3.

4.
5.
6.

pohlavným stykom rozumieme preniknutie penisom do vagíny,
konečníka alebo do úst)
Alebo sa vás, okrem toho, niekto pokúšal prinútiť k pohlavnému
styku tým, že vás násilím držal alebo vám iným spôsobom
ubližoval? ( Ak treba vysvetliť: pod pohlavným stykom rozumieme
preniknutie penisom do vagíny, konečníka alebo do úst)
Alebo, okrem toho, dotýkal sa niekto vašich intímnych častí tela,
alebo nútil Vás dotýkať jeho/je intímnych častí tela proti Vašej
vôli?
Alebo vás, okrem toho, nútil niekto zúčastňovať sa na akejkoľvek
forme sexuálnej činnosti, ktorej ste sa zúčastniť nechceli alebo
nebolo vo vašich silách takúto účasť odmietnuť?
Alebo ste súhlasili s pohlavným stykom zo strachu z toho, čo by
mohlo nasledovať v prípade, že by ste odmietli?
A okrem toho, zažili ste iné nepríjemné sexuálne situácie? Opíšte
(open):..........................

FILTER: ak aspoň na jednu otázku odpovedala Raz/viac ako raz,
pokračujte nasledujúcou otázkou, ak nie, pokračujte na
sekciou F. Ak respondentka označila viac možností, pýtajte
sa za každú zvlásť.
D02. V predchádzajúcej otázke ste odpovedali, že ste zažili..........
Kto sa k Vám takto správal? Označte, prosím, všetkých, kto sa
k vám takto správal?
(ZISŤUJTE: Ešte niekto iný? V PRÍPADE NEJASNOSTÍ SA OPÝTAJTE:
Bol to muž alebo žena, alebo sa na tom podieľali aj muž, aj žena?
OZNAČTE KAŽDÚ VHODNÚ ODPOVEĎ – 1=MUŽ,2=ŽENA,3=OBAJA

1. Súčasný partner ( manžel, partner – niekto s kým žijete)
2. Súčasný priateľ/ priateľka
3. Predchádzajúci partner
4. Predchádzajúci priateľ/ priateľka
5. Nadriadený/ vedúci
6. Kolega/ spolupracovník
7. Klient/ zákazník/ pacient
8. Pedagóg alebo iný zamestnanec školy, vychovávateľ, tréner
9. Iný žiak/ spolužiak
10. Lekár/ zdravotnícky personál, psychológ, sociálny pracovník
11. Kňaz/farár alebo cirkevný hodnostár, rehoľník
12. Príbuzný/ člen rodiny (okrem partnera)
13. Niekto, s kým chodíte
14. Niekto, koho ste len teraz stretli
15. Kamarát / známy
16. Sused
17. Niekto iný, koho ste poznali
18. Niekto, koho ste nepoznali
19. Neznámy páchateľ
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Filter: Ak označenie 1 – 4 alebo 13, potom pokračujte sekciou D1
a/alebo
Filter: Ak označenie 5 – 18
sekciou D2)

( okrem 13), potom pokračujte

D1 – EX/Partnerské sexuálne násilie
(Ak označila súčasného aj bývalého, resp. aj niekoho s kým chodí,
spýtajte sa celú sekciu D1 opakovane).
Nasledujúce otázky sa vzťahujú na ex/partnera
D1 1a. (Ak viackrát) Kedy došlo k prvej takejto udalosti
v súvislosti s vaším ex/partnerom ? (voľná odpoveď – značia
sa možnosti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
97.
98.
99.

V priebehu posledného mesiaca.
Pred 2 až 3 mesiacmi.
Pred 4 až 6 mesiacmi.
Pred 7 až 12 mesiacmi.
Pred rokom až 2 rokmi
Pred viac ako dvomi rokmi
Pred viac ako tromi rokmi
Pred viac ako štyrmi rokmi
Pred viac ako piatimi rokmi
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
4
5
6
7
8
9
97
98
99

D1 1b. (Ak viackrát) Žili ste v čase prvého incidentu v spoločnej
domácnosti?
1.
2.
7.
8.
9.

Áno
Nie
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
7
8
9

D1 1c. (Ak viackrát) A kedy došlo k poslednej takejto udalosti?
(voľná odpoveď – značia sa možnosti)
1.
2.
3.
4.

V priebehu posledného mesiaca.
Pred 2 až 3 mesiacmi.
Pred 4 až 6 mesiacmi.
Pred 7 až 12 mesiacmi.

1
2
3
4
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5.
6.
7.
8.
9.
97.
98.
99.

Pred rokom až 2 rokmi
Pred viac ako dvomi rokmi
Pred viac ako tromi rokmi
Pred viac ako štyrmi rokmi
Pred viac ako piatimi rokmi
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

5
6
7
8
9
97
98
99

D1 2. Správa sa / správal sa váš ex/partner voči vám
nasledovným spôsobom?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Nikdy, 2. Raz 3. Viackrát 4. Často
N/NT/O
Dal vám facku, sotil, udrel alebo vám inak fyzicky
ubližuje/žil?
Kontroluje vás, bráni vám stretávať sa s priateľmi, s
rodinou alebo vás inak izoluje?
Neprispieva financiami alebo ničí veci a majetok?
Nadáva vám, ponižuje a zosmiešňuje vás?
Vyhráža sa, že ublíži sebe alebo Vašim deťom?
Obťažuje vás telefonátmi, SMS alebo e-mailami?

D1 3. Ako dlho trvá/l tento vzťah?
rokov:

........ mesiacov:

............................

D1 4. Ako často ste počas spoločného partnerského života
nasledovnú situáciu?
1. Nikdy, 2. Raz 3. Viac ako raz

zažili

N/NT/O

1) Súhlasili ste so sexuálnym stykom či sexuálnymi praktikami
preto, aby ste predišli hádke?
2) Súhlasili ste so sexuálnym stykom alebo sexuálnymi
praktikami preto, aby ste predišli fyzickej agresii alebo jej
stupňovaniu voči vám?
3) Súhlasili ste so sexuálnym stykom alebo sexuálnymi praktikami
preto, aby ste ochránili deti alebo niekoho iného z rodiny?
D1 5. Akú najvyššiu úroveň vzdelania dosiahol partner, o ktorom
hovoríme?
1.
1
2.
3.
4.

Neukončené základné vzdelanie
Základné vzdelanie
Nižšie stredné vzdelanie (bez
maturity)
Vyššie stredné vzdelanie (s
maturitou)

2
3
4
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5.
6.
7.
97
98.
99.

Nadstavbové vzdelanie (nie
vysokoškolské)
Bakalárske vzdelanie
Úplné vysokoškolské vzdelanie
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

5
6
7
97
98
99

V predchádzajúcich otázkach ste označili.............. Čo z toho
považujete za najzávažnejším24 incident. Pod pojmom
„najzávažnejšie“ máme na mysli udalosť alebo incident, ktorý vás
najviac ovplyvnil po telesnej či citovej stránke. Ktorý z toho čo
ste označili, to je (predložiť kartu so sexuálnym násilím)
Bolo to.............
D1 6. Prihodil sa vám tento incident v priebehu posledných 12
mesiacov alebo skôr?
1.
2.
7.
8.
9.

V priebehu posledných 12
mesiacov
Skôr
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
7
8
9

D1 7. Žili ste v čase najzávažnejšieho incidentu s ex/partnerom v
spoločnej domácnosti?
1.
2.
7.
8.
9.

Áno
1
Nie
2
Neviem
7
Otázka sa ma netýka
8
Odmietam odpovedať
9

D1 8. Za akých okolností sa tento incident odohral? (označte
všetky možnosti)
1. Použil fyzickú silu
2. Vyhrážal sa vám použitím fyzickej sily
3. Súhlasili ste zo strachu, čo by mohlo nasledovať keby ste
odmietli
4. Oklamal vás – zavádzal o budúcnosti
5. Vyhrážal sa skončením vzťahu alebo neverou
24Pokyn

osobe, ktorá vedie rozhovor: ak sa respondentka nevie rozhodnúť, ktorý
incident bol najvážnejší, poproste ju, aby si spomenula na poslednú udalosť,
ktorú považuje za závažnú.
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6. Vyhrážal sa, že ublíži vašim blízkym
7. Vyhrážal sa, že o vás rozšíri klebety alebo zverejní intímne
materiály
8. Po dlhodobom psychickom nátlaku
9. Boli ste pod vplyvom omamných látok (alkohol, drogy, silné
lieky,...)
10.
Boli ste v bezvedomí
11.
Iné okolnosti ( vypíšte): ...................................................
N/NT/O
D1 9. Trpeli ste následkom toho incidentu niečím
z nasledovného? ZISŤUJTE: Mali ste ešte nejaké iné zdravotné
ťažkosti?
OZNAČTE KAŽDÚ
MOŽNÚ ODPOVEĎ
1. Zranenia na pohlavných orgánoch/konečníku
2. Gynekologické problémy
3. Pohlavné choroby/HIV
4. Neželané tehotenstvo
5. Potrat (spontánny/umelý)
6. Modriny, škrabance, monokel
7. Rany, rezné rany, popáleniny
8. Vnútorné zranenie alebo zlomeniny
9. Vybité zuby
10.
Iné ( vypíšte) ...............................
11.
žiadne zranenia
N/NT/O
D1 10. Pociťovali ste ako následok vami uvádzaného incidentu
niečo z nasledovného? Použite prosím túto kartu – môžete
vybrať aj viac ako jednu možnosť. ZISŤUJTE: Ešte niečo iné?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hnev
Agresivita
Šok
Strach
Hanba
Trápny pocit
Pocit viny
Podráždenosť
Iné
Nie, nič (NEPONÚKAJTE, NIE
NA KARTE)
N/NT/O

OZNAČTE KAŽDÚ
MOŽNÚ ODPOVEĎ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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D1 11. Trpeli ste následkom tej udalosti niečím z nasledovného?
ZISŤUJTE: Ešte niečo iné?
OZNAČTE KAŽDÚ
MOŽNÚ ODPOVEĎ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
97.
98.
99.

Opakované nepríjemné
spomienky, myšlienky alebo
obrazy o udalosti, ktorú ste
zažili
Intenzívny pocit nepohody, keď
vám niečo pripomenulo udalosť,
ktorú ste zažili
Vyhýbanie sa aktivitám alebo
situáciám, ktoré vám
pripomínali takúto udalosť
Pocit, že ste vzdialená alebo
cudzia iným ľuďom
Podráždenosť alebo výbuchy
hnevu
Problémy so sústredením
Iné
Nie, ničím (NEPONÚKAJTE, NIE
NA KARTE)
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
4
5
6
7
10
97
98
99

D1 12. Dozvedela sa o spomínanej udalosti polícia?
1.
2.
4.
7.
8.
9.

Áno, sama som to nahlásila
Áno, niekto iný to nahlásil
Nie
4 – f D1 11b
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
7
8
9

D1 12a. (Ak polícia prípad riešila) Ako ste boli celkovo spokojná
alebo nespokojná s kontaktom, ktorý ste mali s políciou po
uvedenom incidente?
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

Veľmi spokojná
Skôr spokojná
Skôr nespokojná
Veľmi nespokojná
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
4
7
8
9
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D1 12b (Ak nekontaktovala políciu) Prečo ste sa rozhodli
neobrátiť sa na políciu? SPONTÁNNA ODPOVEĎ, MOŽNOSTI
NEČÍTAJTE
OZNAČTE KAŽDÚ
MOŽNÚ ODPOVEĎ
1.
Poradila som si s tým sama
1
2.
Oslovila som
kamaráta/kamarátku/vyriešila
som to v rodine
2
3.
Tomu, čo sa mi stalo, som
neprikladala veľký
význam/nebolo to pre mňa
závažné/vôbec mi to nenapadlo
3
3.
Myslela som si, že by s tým aj
tak nič nemohli urobiť
4
5.
Strach z páchateľa, z pomsty
5
6.
Niekto mi v tom zabránil alebo
ma od toho odhovoril
6
7.
Hanba, rozpaky,
7
8.
Myslela som si, že je to moja
vina
8
9.
Nechcela som, aby to niekto
vedel/ chcela som to
udržať v tajnosti
9
10. Bola som citovo príliš rozrušená
na to, aby som kontaktovala
políciu
10
11. Nechcela som, aby bol
ex/partner zatknutý alebo aby
mal problémy s políciou.
11
12. Aj tak by mi nikto neveril
12
13. Išla som priamo za právnikom
alebo sudcom, aby som incident
nahlásila.
13
14. Pomoc som vyhľadala na inom
mieste
14
15. Iný dôvod –
aký?.....................................
15
96. Neviem
96
97. Otázka sa ma netýka
97
98. Odmietam odpovedať
98
D1 13. Vyhľadali/kontaktovali ste ktorúkoľvek z nasledujúcich
služieb:
OZNAČTE KAŽDÚ MOŽNÚ ODPOVEĎ
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1. Zdravotné služby (lekárske vyšetrenie nemocnici, u lekárky/ra,
v zdravotníckom zariadení)
2. Psychologickú poradňu
3. Špecializovanú mimovládnu organizáciu pre ženy
4. Organizáciu na pomoc obetiam
5. Cirkev/náboženské služby
6. Psychiatrickú poradňu
7. Sexuologickú poradňu
8. Právne/advokátske služby
9. Sociálne služby
10.
Iné
Pri každom „áno“ v predchádzajúcej otázke sa opýtajte:
D1 13a Do akej miery ste boli spokojná alebo nespokojná s
pomocou alebo radami, ktoré vám boli poskytnuté?
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

Veľmi spokojná
Skôr spokojná
Skôr nespokojná
Veľmi nespokojná
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
4
7
8
9

D2 – Nepartnerské sexuálne násilie
V predchádzajúcich otázkach ste označili.............. Čo z toho
považujete za najzávažnejším25 incident. Pod pojmom
„najzávažnejšie“ máme na mysli udalosť alebo incident, ktorý vás
najviac ovplyvnil po telesnej či citovej stránke. Ktorý z toho čo
ste označili, to je ( predložiť kartu so sexuálnym násilím)
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ SA OPÝTAJTE: Bol to muž alebo žena,
alebo sa na tom podieľali aj muž, aj žena?
D2 1. Konala osoba, ktorá vám spôsobila najvážnejší incident,
sama alebo sa ho zúčastnili ďalší ľudia?
1.
2.
3.

Jeden páchateľ
Dvaja páchatelia
Traja alebo viacerí páchatelia
N/NT/O

1
2
3

D2 2. Kde sa vami uvádzaný najzávažnejší incident odohral?
SPONTÁNNA ODPOVEĎ, MOŽNOSTI NEČÍTAJTE
25Pokyn

osobe, ktorá vedie rozhovor: ak sa respondentka nevie rozhodnúť, ktorý
incident bol najvážnejší, poproste ju, aby si spomenula na poslednú udalosť,
ktorú považuje za závažnú.
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OZNAČTE KAŽDÚ MOŽNÚ ODPOVEĎ
1.

Doma

2.

V dome alebo byte niekoho
iného
Niekde inde v obytnej budove
V škole alebo na pracovisku
V kaviarni, reštaurácii, krčme,
klube, na diskotéke
V obchode
V aute
V prostriedku hromadnej
dopravy
Niekde inde vo vnútri
Na ulici, námestí, parkovisku
alebo na inom verejnom
priestranstve
V parku, lese
Niekde inde vonku
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
97.
98.
99.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
97
98
99

D2 3. Prihodil sa vám tento incident v priebehu posledných 12
mesiacov alebo skôr?
1.
2.
7.
8.
9.

V priebehu posledných 12
mesiacov
Skôr
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
7
8
9

D2 4. Za akých okolností sa tento incident odohral? (označte
všetky možnosti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oklamal vás – zavádzal o budúcnosti
Vyhrážal sa skončením vzťahu alebo neverou
Vyhrážal sa, že o vás rozšíri klebety
Vyhrážal sa, že ublíži vašim blízkym
Vyhrážal sa vám použitím fyzickej sily
Použil fyzickú silu
Nemali ste silu odmietnuť
Súhlasili ste zo strachu, čo by mohlo nasledovať keby ste
odmietli
9. Po dlhodobom psychickom nátlaku
10.
Boli ste pod vplyvom omamných látok (alkohol, drogy,
silné lieky,...)
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11.
Boli ste v bezvedomí
12.
Iné okolnosti ( vypíšte): ...................................................
N/NT/O
D2 5. Trpeli ste následkom toho incidentu niečím
z nasledovného? ZISŤUJTE: Mali ste ešte nejaké iné zdravotné
ťažkosti?
OZNAČTE KAŽDÚ
MOŽNÚ ODPOVEĎ
1. Zranenia na pohlavných orgánoch/konečníku
2. Gynekologické problémy
3. Pohlavné choroby/HIV
4. Neželané tehotenstvo
5. Potrat (spontánny/umelý)
6. Modriny, škrabance, monokel
7. Rany, rezné rany, popáleniny
8. Vnútorné zranenie alebo zlomeniny
9. Vybité zuby
10.
Iné ( vypíšte) ...............................
11.
žiadne zranenia
N/NT/O
D2 6. Pociťovali ste ako následok vami uvádzaného incidentu
niečo z nasledovného? Použite prosím túto kartu – môžete
vybrať aj viac ako jednu možnosť. ZISŤUJTE: Ešte niečo iné?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hnev
Agresivita
Šok
Strach
Hanba
Trápny pocit
Pocit viny
Podráždenosť
Iné
Nie, nič (NEPONÚKAJTE, NIE
NA KARTE)
N/NT/O

OZNAČTE KAŽDÚ
MOŽNÚ ODPOVEĎ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D2 7. Trpeli ste následkom tej udalosti niečím z nasledovného?
ZISŤUJTE: Ešte niečo iné?
OZNAČTE KAŽDÚ
MOŽNÚ ODPOVEĎ
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
97.
98.
99.

Opakované nepríjemné
spomienky, myšlienky alebo
obrazy o udalosti, ktorú ste
zažili
Intenzívny pocit nepohody, keď
vám niečo pripomenulo udalosť,
ktorú ste zažili
Vyhýbanie sa aktivitám alebo
situáciám, ktoré vám
pripomínali takúto udalosť
Pocit, že ste vzdialená alebo
cudzia iným ľuďom
Podráždenosť alebo výbuchy
hnevu
Problémy so sústredením
Iné
Nie, ničím (NEPONÚKAJTE, NIE
NA KARTE)
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
4
5
6
7
10
97
98
99

D2 8. Vyskytli sa v dôsledku incidentu, ktorý ste spomínali,
nasledovné nepríjemnosti:
áno, nie N/NT/O
1. Nemohli ste byť s nijakým mužom v jednej miestnosti
2. Nemohli ste mať dlhšie obdobie s nikým žiadny sexuálny
pomer
3. Dlhodobo to poškodilo vaše partnerské vzťahy
4. Dlhodobo to poškodilo vaše vzťahy s inými ľuďmi
5.
Vyhýbali ste sa miestam alebo situáciám podobným
incidentu
D2 9. Museli ste následkom tejto udalosti požiadať o pracovné
voľno alebo uvoľnenie zo štúdia?
1.
2.
3.
7.
8.
9.

Áno
Nie
V tom čase som nepracovala ani
neštudovala
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
7
8
9
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D2 9a. ( AK predchádzajúca = 1) A ako dlho ste čerpali pracovné
voľno alebo ste boli uvoľnená zo štúdia? SPONTÁNNA ODPOVEĎ,
MOŽNOSTI NEČÍTAJTE
1.
Menej než jeden celý deň
1
2.
1 deň
2
3.
2 dni
3
4.
3 až 6 dní
4
5.
Týždeň až mesiac
5
6.
Viac ako jeden mesiac
6
7.
Neviem
7
8.
Otázka sa ma netýka
8
9.
Odmietam odpovedať
9
D2 10. Dozvedela sa o spomínanej udalosti polícia?
1.
2.
3.
7.
8.
9.

Áno, sama som to nahlásila
Áno, niekto iný to nahlásil
Nie
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
7
8
9

D2 10a. (Ak nekontaktovala políciu) Prečo ste nekontaktovali
políciu? SPONTÁNNA ODPOVEĎ, MOŽNOSTI NEČÍTAJTE
OZNAČTE KAŽDÚ MOŽNÚ ODPOVEĎ
1.
2.
3.

3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poradila som si s tým sama
Oslovila som
kamaráta/kamarátku/vyriešila
som to v rodine
Tomu, čo sa mi stalo, som
neprikladala veľký
význam/nebolo to pre mňa
závažné/vôbec mi to nenapadlo
Myslela som si, že by s tým aj
tak nič nemohli urobiť
Strach z páchateľa, z pomsty
Niekto mi v tom zabránil alebo
ma od toho odhovoril
Hanba, rozpaky,
Myslela som si, že je to moja
vina 8
Nechcela som, aby to niekto
vedel/ chcela som to
udržať v tajnosti
Bola som citovo príliš rozrušená
na to, aby som kontaktovala
políciu

1
2

3
4
5
6
7

9
10
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11.
12.
13.
14.
15.
96.
97.
98.

Nechcela som, aby bol páchateľ
zatknutý alebo aby mal
problémy s políciou.
Aj tak by mi nikto neveril
Išla som priamo za právnikom
alebo sudcom, aby som incident
nahlásila
Pomoc som vyhľadala na inom
mieste
Iný dôvod – aký?
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

11
12
13
14
15
96
97
98

D2 10b. (ak D2 10 = 1,2,3) Ako ste boli celkovo spokojná alebo
nespokojná s kontaktom, ktorý ste mali s políciou po
uvedenom incidente? Pri odpovedi, prosím, použite túto
kartu.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

Veľmi spokojná
Skôr spokojná
Skôr nespokojná
Veľmi nespokojná
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
4
7
8
9

D2 11. Vyhľadali/kontaktovali ste v dôsledku najzávažnejšieho
incidentu ktorúkoľvek z nasledujúcich služieb:
OZNAČTE KAŽDÚ MOŽNÚ ODPOVEĎ
1. Zdravotné služby ( lekárske vyšetrenie nemocnici, u lekárky/ra,
v zdravotníckom zariadení)
2. Psychologickú poradňu
3. Špecializovanú mimovládnu organizáciu pre ženy
4. Organizáciu na pomoc obetiam
5. Cirkev/náboženské služby
6. Psychiatrickú poradňu
7. Sexuologickú poradňu
8. Právne/advokátske služby
9. Sociálne služby
10.
Iné
Pri každom „áno“ v predchádzajúcej otázke sa opýtajte:
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D2 11a. Do akej miery ste boli spokojná alebo nespokojná s
pomocou alebo radami, ktoré vám boli poskytnuté?
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

Veľmi spokojná
Skôr spokojná
Skôr nespokojná
Veľmi nespokojná
Neviem
Otázka sa ma netýka
Odmietam odpovedať

1
2
3
4
7
8
9

E. Dôsledky všeobecne a iné kontextové otázky (pýtame sa všetkých
žien)
E01. Zažili ste niektoré z nasledujúcich nepríjemných stavov za
posledné mesiace?
Nikdy, Občas, Pomerne často, Veľmi často, N/NT/O
1. Náhly bezdôvodný strach
2. Cítili ste strach alebo úzkosť
3. Malátnosť alebo závraty
4. Cítili ste sa napätá alebo prepracovaná
5. Ľahké skĺznutie do sebaobviňovania
6. Problémy so spánkom
7. Pochmúrnosť alebo depresia
8. Pocit neužitočnosti, nedocenenia
9. Pocit, že všetko je utrpenie
10.
Pocit bezmocnosti nad budúcnosťou
E02. Ako často zažívate nasledovné?
Nikdy, Občas, Pomerne často, Veľmi často, N/NT/O
1. Keď máte potrebu rozprávať, ako často má niekto záujem si vás
vypočuť?
2. Dokážete hovoriť o svojich myšlienakch a pocitoch?
3. Dávajú vám ľudia najavo súcit a podporu?
4. Ako často sa nájde niekto, kto vám môže/chce poskytnúť
praktickú pomoc?
5. Cítili ste sa zradená ľuďmi, o ktorých ste si mysleli, že vás
podporia?
6. Stáva sa, že sa cítite osamelá?
E03. Z predchádzajúcich odpovedí je zrejmé, že ste zažili ..........
a my máme nejaké otázky o reakciách, ktoré človek môže mať po
podobných skúsenostiach. (FILTER Situácie - automaticky sa
registrujú z predchádzajúcich odpovedí)
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Nie, Áno trochu, Áno veľmi, Neviem/ Neželám si odpovedať
1. Obávali ste sa toho, že čo si o vás iní ľudia posmyslia po tom, čo
sa stalo?
2. Snažili ste sa skryť/utajiť to, čo sa stalo, prípadne časť toho?
3. Mali ste pocit, že sa od vás ostatní odvrátili po tom, čo sa stalo?
4. Hanbili ste sa za niečo z toho, čo sa stalo?
5. Opovrhovali ste sama sebou, po tom, čo sa stalo?
6. Obviňovali ste sama seba za niečo z toho, čo sa stalo?
7. Zažili ste, že vás niekto iný obviňoval za niečo z toho, čo sa
stalo?
8. Mali ste úzkostné myšlienky o tom, že ste mohli urobiť niečo
inak, aby ste zabránili tomu, čo sa stalo?
9. Mali ste pocit , že ste urobili niečo zle?
10.
Mali ste pocit viny za niečo, čo sa stalo?
11.
Pokúsili ste sa o samovraždu?
E04. Teraz nasleduje niekoľko otázok o užívaní liekov a alkoholu.
Približne koľkokrát ste boli opitá alebo pod vplyvom alkoholu za
posledný rok? (Za posledných 12 mesiacov)
Ani raz
Niekoľkokrát za rok
Približne raz mesačne
Viackrát za mesiac
1 – 2krát za týždeň
Častejšie
N/NT/O
E05.

Užívali

ste

niekedy

za

posledné

obdobie

nejaké

lieky

z nasledujúcich dôvodov?
Áno, nie, neviem/neželám si odpovedať
1)
2)
3)
4)

na spanie
na ukľudnenie
proti depresiám
proti neuróze

E06. Ako ste spokojná so svojím aktuálnym partnerským
životom?
1.
2.
3.
4.

Veľmi spokojná
Dosť spokojná
Ani spokojná, ani nespokojná
Mierne nespokojná
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5. Veľmi nespokojná
6. Netýka sa ma
N/NT/O
E07. Ako ste spokojná so svojím sexuálnym životom?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veľmi spokojná
Dosť spokojná
Ani spokojná, ani nespokojná
Mierne nespokojná
Veľmi nespokojná
Netýka sa ma
N/NT/O

F. Socio-demografické otázky
F01. Máte deti?
1.
2.
3.
4.
5.

Nie
Jedno
Dve
Tri
Štyri a viac

F02. Ktorá z charakteristík na tejto karte sa podľa vás najviac
približuje tomu, ako vnímate príjem svojej domácnosti
v súčasnosti?
1.
2.
3.
4.

Zo súčasného príjmu žijem
pohodlne
Dokážem vyžiť zo súčasného
príjmu
Zo súčasného príjmu je ťažké
vyžiť
Zo súčasného príjmu je veľmi
ťažké vyžiť
N/NT/O

1
2
3
4

Môžem sa spýtať na čistý mesačný príjem vašej domácnosti?
Slovom „domácnosť“ mám na mysli všetkých ľudí, ktorí
bývajú na tej istej adrese ako vy, a ktorí sa tiež podieľajú na
varení a nákupe potravín. Postačí mi približný odhad – vaša
odpoveď je prísne dôverná.
F03. Do ktorej z týchto kategórií patrí príjem vašej domácnosti?
1.
2.
3.
4.
5.

do 600 EUR
601-850 EUR
851-1250 EUR
1251 EUR alebo viac
N/NT/O
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F04. Akého vierovyznania ste, ak ste veriaca? SPONTÁNNA
ODPOVEĎ, MOŽNOSTI NEČÍTAJTE
1.
2.
3.
4.
5.

Kresťanstvo – rímsko-katolícke
Kresťanstvo – ortodoxné
Kresťanstvo – protestantské
Iné
Nemám žiadne vierovyznanie
N/NT/O

1. F05 FILTER (ak pracujúca) Uveďte názov vášho hlavného

zamestnania vykonávaného v súčasnosti (ak v súčasnosti
nepracujete, uvažujte o svojom poslednom zamestnaní).
Zároveň ho čo najpodrobnejšie opíšte – aká je náplň Vašej
práce, čo máte na starosti, atď. (Nestačí uviesť „robotník“,
prosíme o bližšie určenie, napr. „robotník pri páse vo výrobe
motorov“.) Použite viacero slov, nepoužívajte skratky. Ak ste/ boli
ste podnikateľ alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podnikáte
/ste podnikali.
NÁZOV ZAMESTNANIA:
OBLASŤ, ODBOR: .
NÁPLŇ PRÁCE (čo robí):

N/NT/O

G Záver
Týmto sa rozhovor blíži ku koncu. Radi by sme vám poďakovali za
účasť a položiť vám pár záverečných otázok.
Aké bolo podľa vás odpovedať na tento prieskum – bolo to
v poriadku, alebo boli niektoré otázky pre vás citovo náročné?
V poriadku
Niektoré otázky boli zaťažujúce
Máte potrebu sa o tom s niekým porozprávať?
Áno
Nie
Tento prieskum má priradenú pomoc psychologičku. Chceli by ste
sa s ňou porozprávať?
Áno
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Nie
Ak si želáte rozhovor s psychologičkou, skontaktujte, prosím, toto
telefónne číslo. Je to telefonická linka na pomoc ženám, ktoré zažili
násilie.

Vyplní anketárka
BYDLISKO RESPONDENTKY
Počet obyvateľov obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menej ako 1 tisíc obyv.
1 až 2 tisíc obyvateľov
2 až 5 tisíc obyvateľov
5 až 20 tisíc obyvateľov
20 až 50 tisíc obyv.
50 až 100 tisíc obyv.
Bratislava, Košice

KRAJ: ..............................
TYP BYDLISKA
1.veľké mesto (BA, KE)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

krajské mesto
okresné mesto
iné mesto (nie okresné)
obec v blízkosti mesta
obec izolovanejšia od mesta
Segregovaná osada

ANKETÁRKA, OHODNOŤTE, PROSÍM, CELKOVÚ OCHOTU RESPONDENTKY ÚPRIMNE ODPOVEDAŤ NA
POLOŽENÉ OTÁZKY

1) vysoká ochota odpovedať

2) priemerná

3) nízka

Prehlásenie anketárky
Prehlasujem, že respondentku som vybrala podľa pokynov agentúry....... Vyplnený dotazník je
presný záznam odpovedí respondentky.
dátum konania rozhovoru: .................................

dĺžka konania rozhovoru ................. minút
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