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8. téma

SEXUÁLNE NÁSILIE

Násilie je stále vážnym problémom našej spoločnosti. Býva často skryté – najviac prípadov 
násilia sa odohrá za zavretými dverami. Jeho obeťami sa stávajú najmä ženy a deti. Šokujúce 
fakty, o ktorých sa dozvedáme z médií, predstavujú iba zlomok skutočných tragédií, ktoré nikdy 
nevyjdú najavo.

Sexuálne zneužívanie detí

Rovnako ako sexuálny styk patria medzi sexuálne zneužívanie detí aj ostatné sexuálne praktiky, 
pri ktorých dospelé osoby využívajú deti na vlastné uspokojenie (sexuálne dotyky, onanovanie, 
pozeranie pornografie v prítomnosti dieťaťa). Ak dieťa nemá15 rokov, takéto praktiky sú trestné 
aj v prípade, že s nimi súhlasí.

Zneužívateľ/ka

Najčastejšie zneužíva deti osoba z rodiny – rodič, súrodenec, starý rodič, príbuzný, prípadne 
známy. Pre dieťa býva autoritou, osobou, ktorú má rado, a preto je takáto situácia pre neho 
mätúca. Nie vždy sa v nej dokáže zorientovať. Hoci mu ubližujú, pocity viny môže dieťa 
vzťahovať na seba.

Ak dospelý zneužíva dieťa, je to VŽDY vina dospelého.

Niekedy je hranica medzi láskavými nežnosťami a zneužívaním príliš tenká.

Ako zistíš, že ide o zneužívanie?
• dotyky sú ti nepríjemné;
• nezohľadňuje sa, ako sa cítiš ty sám/sama;
• tvoje námietky sú ignorované;
• musíš sľubovať, že všetko zachováš v tajnosti;
• si zastrašovaný/á vyhrážkami.
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Ak si zneužívaný/á ty sám/sama, alebo niekto v tvojom okolí, povedz o tom človeku, ktorému 
dôveruješ. Najlepšie rodičom. Ak to nie je možné, zver sa inému príbuznému/ej, známemu/ej, 
učiteľovi/ke. Odbornú pomoc dostaneš aj na linke dôvery (pozri časť Užitočné kontakty). Je 
dôležité, aby si sa čím skôr niekomu zveril/a a problém sa začal riešiť. Nebýva to ľahká cesta, ale 
treba zabrániť ďalšiemu zneužívaniu a násilníka izolovať, potrestať. Následky takýchto trpkých 
skúseností ti pomôže spracovať psychológ/psychologička.

Znásilnenie

Znásilnenie je, ak ťa niekto núti k sexuálnym aktivitám proti tvojej vôli. Nezáleží na tom, či je 
to neznáma osoba, alebo priateľ/ka. Treba ho/ju ohlásiť polícii. Znásilnenie spôsobuje obeti 
psychickú traumu, ktorú nevyrieši uzavretím sa do seba. Sprevádza ho množstvo nepríjemných 
pocitov, ale treba si uvedomiť, že vina je vždy na strane násilníka/čky. Najproblematickejšie býva 
tzv. znásilnenie počas rande, keď dievča svojmu partnerovi povie nie, ale ten nalieha, až dôjde 
k sexu. Dievča sa cíti znásilnené a o akt násilia aj skutočne ide. Vždy treba dať jasne najavo svoj 
názor. Neboj sa povedať partnerovi/ke, že niečo robiť nechceš alebo nechceš ďalej pokračovať. 
Partner/ka je povinný/á to akceptovať.

Sexuálne obťažovanie

Sexuálne obťažovanie je násilné konanie na základe pohlavia, ktoré ma za cieľ ponížiť ťa (oplzlé 
poznámky, potľapkávanie po zadku, akoby náhodné dotyky, obchytávanie, obtieranie sa, 
ale aj narážky a „vtipy“ na rozličné témy, ktoré sú ti nepríjemné, alebo ktoré niekoho/niečo 
zosmiešňujú). Pri sexuálnom obťažovaní ide o moc. Niektorí takýmto spôsobom ukazujú svoju 
moc a postavenie, najmä ak je obeť od nich závislá (vychovávateľ/ka, učiteľ/ka, tréner/ka...). 
O tom, či je určité konanie (slovné či fyzické) obťažovaním, rozhoduje obeť, nie osoba, ktorá 
obťažuje. Hoci je to niekedy veľmi ťažké, treba sa okamžite brániť. Ak dáš najavo, že ti niečo 
prekáža, mal/a by si byť akceptovaný/á. Ak nie si, ide o obťažovanie. Jasne povedz, že takéto 
správanie nemieniš tolerovať. Najlepšie pred svedkami. Daj najavo, že ak sa to bude opakovať, 
dokážeš sa brániť. Pomôže tiež zveriť sa osobe, ktorej dôveruješ. Vo väčšine prípadov je aj 
sexuálne obťažovanie trestné.

Reči o „vyprovokovaní“ násilníka sú ubližujúce. Násilie treba vždy odmietnuť. Nedá sa 
NIČÍM ospravedlniť.

Je dôležité vedieť: 

• tvoje telo patrí len tebe, len ty máš právo rozhodnúť, kto sa ťa bude dotýkať; 

• dôveruj svojím pocitom, sú dôležité, najmä tie nepríjemné ti napovedia, že niečo 
nie je v poriadku;

• nie všetky dotyky sú príjemné a nikto (ani osoba, ktorú ľúbiš) nemá právo ich od 
teba vyžadovať, ani sa ťa dotýkať, ak nesúhlasíš; 

• máš právo povedať nie a všetci ho musia rešpektovať; 

• nie všetky tajomstvá spôsobujú radosť, niektoré môžu ublížiť a s tými sa treba 
zveriť osobe, od ktorej môžeš očakávať pomoc;

• hovor o tom, čo ťa ťaží a nedaj sa odradiť, kým nenájdeš pomoc.


