
PREVALENCIA FGM V KRAJINE

Od februára 2012 sa na Slovensku nevykonávali žiadne štúdie 
o prevalencii FGM. Zo štatistík týkajúcich sa utečencov a žiadateľov 
o azyl, ktoré vydáva Úrad hraničnej a cudzineckej polície vyplýva, že 
v rokoch 1992 až 2010 bol udelený azyl 23 osobám z krajín, 
v ktorých sa vykonáva FGM (konkrétne Benin, Libéria, Pobrežie 
Slonoviny, Sierra Leone, Somálsko a Sudán) a trom osobám bol 
udelený pobyt (pochádzajúcim z Libérie a Somálska). Rozdelenie 
podľa pohlavia alebo veku nebolo k dispozícii. Zo štúdií však 
vyplynulo, že spomedzi utečencov a žiadateľov o azyl na Slovensku 
muži početne prevládajú nad ženami.

povolenia, navrhnúť pozastavenie rodičovských práv alebo 
odobrať dieťa z rodiny.

Azylové právo

Na prípady FGM by sa mohol uplatňovať zákon č. 480/2002 
o azyle, pretože spadajú pod definíciu prenasledovanie 
s použitím fyzického alebo psychického násilia vrátane sexuál-
neho násilia a konanie namierené proti osobám určitého pohlavia 
alebo proti deťom (§ 2).

Služobné tajomstvo

Na oznamovanie vykonaných alebo plánovaných prípadov FGM 
možno uplatniť všeobecné zákony pri zohľadnení služobného 

PRÁVNY RÁMEC

Medzinárodné a európske dohovory

Slovensko ratifikovalo viaceré medzinárodné dohovory 
odsudzujúce mrzačenie pohlavných orgánov žien (FGM, 
female genital mutilation) vrátane Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv (UDHR), Dohovoru o odstránení všetkých 
foriem diskriminácie žien (CEDAW), Dohovoru proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo poni- 
žujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CAT), Dohovoru 
o právach dieťaťa (CRC), Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd (ECHR) a Charty základných práv 
Euró pskej únie (2010/C 83/02). Slovensko podpísalo Doho-
vor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu (CETS č. 210).

Trestné právo

Podľa všeobecných ustanovení trestného zákonníka by sa 
mrzačenie pohlavných orgánov žien mohlo považovať za 
trestný čin. Uplatniť by sa mohli konkrétne paragrafy 123, 155 
a 156 týkajúce sa činov ublíženia na zdraví. Okrem toho by sa 
na FGM mohol uplatniť aj paragraf 208, pretože sa týka 
trestného činu zneužitia blízkej osoby, ktorého dôsledkom je 
fyzické alebo psychické utrpenie. Uplatňuje sa zásada 
extrateritoriality, na základe ktorej je FGM trestné, aj keď je 
páchané mimo krajiny.

Právo na ochranu dieťaťa

V prípadoch FGM by sa mohli uplatňovať všeobecné ustano-
venia týkajúce sa ochrany detí, najmä ustanovenie uvedené 
v paragrafe 27 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele. Toto ustanovenie sa vzťahuje na 
prípady, v ktorých je ohrozený život, zdravie alebo telesný 
a duševný vývoj dieťaťa. Úrad sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately môže, aj keď len na základe súdneho 

Súčasná situácia 
týkajúca sa mrzačenie pohlavných 

orgánov žien na SLOVENSKU

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť objednal vypracovanie materiálu „Štúdia na mapovanie súčasnej situácie a trendov týkajúcich 
sa mrzačenia pohlavných orgánov žien v 27 členských štátoch EÚ a Chorvátsku“ s cieľom prispieť k identifikácii 
a doplneniu chýbajúcich údajov v rámci zhromažďovania údajov a podporiť rozvoj stratégií na boj proti mrzačeniu ženských 
pohlavných orgánov (FGM). Štúdia sa začala vykonávať na žiadosť podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej. 
Uskutočnili ju Medzinárodné centrum pre reprodukčné zdravie (ICRH) Univerzity v Gente a spoločnosť Yellow Window Manage-
ment Consultants (oddelenie EADC).

V rámci sekundárneho výskumu v 27 členských štátoch EÚ, Chorvátsku a podrobného výskumu v deviatich členských štátoch EÚ sa 
sústreďujú prvé súbory informácií a údajov, právny a politický rámec, aktéri, nástroje a metódy v oblasti týkajúcej sa mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov v EÚ. Jednotlivé vnútroštátne prístupy na riešenie FGM v EÚ sa analyzovali a porovnali s cieľom 
identifikovať postupy s potenciálom v oblasti prevencie, ochrany, prenasledovania, poskytovania služieb, partnerstva a prevalencie.

Viac informácií a odkazy týkajúce sa štúdie sa uvádzajú na: www.eige.europa.eu

O štúdii
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tajomstva. Podľa Etického kódexu 
zdravotníckych pracovníkov sú títo 
zdravotníci povinní oznámiť in- 
formácie o zneužívaní a krutom 
zaobchádzaní, najmä v prípade 
maloletých. Okrem toho podľa 
zákona č. 305/2005 o sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele, je každý povinný oznámiť 
porušovanie práv dieťaťa. Navyše je 
neoznámenie závažného trestného 
činu podľa trestného zákonníka 
trestné. Oznámenia by sa mali 
posielať polícii a prokuratúre.

POLITICKÝ RÁMEC

Mrzačenie pohlavných orgánov žien 
sa v rámci politiky o rodovej rovnosti, 
násilia na ženách ani migračnej 
politiky nerieši. Osobitné politiky 
týkajúce sa FGM neboli vypracované. 
Dôvodom je pravdepodobne veľmi 
nízky počet žien pochádzajúcich 
z krajín, kde sa FGM vykonáva. Na 
základe pomerne prísnej azylovej 
politiky a označenia Slovenska ako 
tranzitnej krajiny sa predpokladá, že 
imigračný tok z krajín, kde sa 
mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov praktizuje, zostane na nízkej 
úrovni.
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Medzinárodné a európske dohovory

Slovensko ratifikovalo viaceré medzinárodné dohovory 
odsudzujúce mrzačenie pohlavných orgánov žien (FGM, 
female genital mutilation) vrátane Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv (UDHR), Dohovoru o odstránení všetkých 
foriem diskriminácie žien (CEDAW), Dohovoru proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo poni- 
žujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CAT), Dohovoru 
o právach dieťaťa (CRC), Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd (ECHR) a Charty základných práv 
Euró pskej únie (2010/C 83/02). Slovensko podpísalo Doho-
vor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu (CETS č. 210).

Trestné právo

Podľa všeobecných ustanovení trestného zákonníka by sa 
mrzačenie pohlavných orgánov žien mohlo považovať za 
trestný čin. Uplatniť by sa mohli konkrétne paragrafy 123, 155 
a 156 týkajúce sa činov ublíženia na zdraví. Okrem toho by sa 
na FGM mohol uplatniť aj paragraf 208, pretože sa týka 
trestného činu zneužitia blízkej osoby, ktorého dôsledkom je 
fyzické alebo psychické utrpenie. Uplatňuje sa zásada 
extrateritoriality, na základe ktorej je FGM trestné, aj keď je 
páchané mimo krajiny.

Právo na ochranu dieťaťa

V prípadoch FGM by sa mohli uplatňovať všeobecné ustano-
venia týkajúce sa ochrany detí, najmä ustanovenie uvedené 
v paragrafe 27 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele. Toto ustanovenie sa vzťahuje na 
prípady, v ktorých je ohrozený život, zdravie alebo telesný 
a duševný vývoj dieťaťa. Úrad sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately môže, aj keď len na základe súdneho 

Čo je mrzačenie pohlavných orgánov žien?

Mrzačenie pohlavných orgánov žien (FGM), známe tiež ako ženská obriezka 
pohlavných orgánov, je formou rodového násilia. Zahŕňa všetky postupy týkajúce sa 
čiastočného alebo úplného odstránenia vonkajších ženských pohlavných orgánov 
alebo iného poškodenia ženských pohlavných orgánov 
z iných ako zdravotných dôvodov.

Mrzačenie pohlavných orgánov žien má z krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska negatívne účinky na zdravie žien a môže dokonca viesť k úmrtiu. 
Vykonáva sa z kultúrnych i sociálnych dôvodov. Na ospravedlnenie týchto postupov sa 
obvykle používajú náboženské argumenty, neexistuje však pre ne žiadne náboženské 
opodstatnenie.

Podľa organizácie UNICEF sa FGM praktizuje vo viac než 20 afrických krajinách, od 
Senegalu na západe po Somálsko na východe.

Aj keď celkové čísla sa ťažko dajú odhadnúť, tisícky žien a dievčat žijúcich v Európskej 
únii môžu mať zmrzačené pohlavné orgány, alebo im môže hroziť FGM.

Inštitúcie EÚ a členské štáty sa zaviazali bojovať proti FGM, ako sa uvádza v oznámení 
Komisie Stratégia pre rovnosť žien a mužov (2010 – 2015). Program Daphne III zohráva 
kľúčovú úlohu pri presadzovaní zaradenia FGM do programu v niektorých krajinách EÚ 
a pri zabezpečení finančnej podpory na realizáciu medzinárodných projektov v tejto 
oblasti.

V uznesení Európskeho parlamentu z 14. júna 2012 o skoncovaní s mrzačením ženských 
pohlavných orgánov sa jasne stanovuje, že „akákoľvek forma mrzačenia ženských 
pohlavných orgánov je škodlivá tradičná praktika, ktorú nemožno považovať za súčasť 
náboženstva, ale je aktom násilia páchaného na ženách a dievčatách predstavujúcim 
porušenie ich základných práv“. Európsky parlament vyzýva členské štáty, aby podnikli 
rozhodné kroky v boji proti tejto nezákonnej praktike.
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Fakty

Medzi utečencami a žiadateľmi o azyl žijúcimi na 
Slovensku je malý počet žien z krajín, kde sa vykonáva 
FGM.

Mimovládne organizácie pracujúce priamo so žiadateľmi 
o azyl majú, ako sa ukazuje, viac informácií o existencii 
FGM.

Téma mrzačenia pohlavných orgánov žien bude zahrnutá 
do výročnej správy o násilí na ženách na Slovensku.

V spolupráci s agentúrou pre utečencov UNHCR 
a africkým kultúrnym strediskom na Slovensku sa 
v africkej komunite žijúcej na Slovensku uskutoční 
prieskum s cieľom odhadnúť počet dievčat/žien 
ohrozených FGM.

V rámci programu zdravotnej starostlivosti o ženy, ktorý- 
je v kompetencii Národného centra zdravotníckych 
informácií, sa zváži možnosť vykonať administratívny zber 
údajov o dievčatách/ženách postihnutých FGM.

Čo je mrzačenie pohlavných orgánov žien? 

Rodové násilie je porušovaním ľudských práv a formou diskriminácie. Definované je ako násilie namierené proti osobe 
na základe rodu. Rodové násilie odráža a posilňuje nerovnosti medzi mužmi a ženami a jeho výsledkom je fyzická, 
duševná a sexuálna ujma. Zahŕňa okrem iného: domáce násilie, znásilnenie, sexuálne obťažovanie, sexuálne násilie 
počas konfliktu, mrzačenie pohlavných orgánov  žien, nútené sobáše, nútenú prostitúciu, nútenú sterilizáciu, vraždy 
novorodencov ženského pohlavia a prenatálny výber pohlavia.

V Európskom pakte pre rodovú rovnosť (2011 – 2020) Rada Európskej únie opätovne potvrdzuje svoj záväzok splniť 
ambície EÚ týkajúce sa rodovej rovnosti, ako sa uvádza v zmluve. Zdôrazňuje sa v ňom najmä potreba bojovať proti 
všetkým formám násilia na ženách s cieľom zabezpečiť plnohodnotné požívanie ľudských práv ženami a dievčatami 
a na základe toho posilniť rodovú rovnosť s cieľom prispieť k inkluzívnemu rastu a rozvoju na trhu práce v Európe.

V uznesení Európskeho parlamentu o odstránení násilia páchaného na ženách z 26. novembra 2009 sa členské štáty 
vyzývajú, aby zlepšili vnútroštátne právne predpisy a politiky zamerané na boj proti všetkým formám násilia 
páchaného na ženách, a to najmä vypracovaním komplexných národných akčných plánov na boj proti násiliu na 
ženách.

V stratégii Európskej komisie pre rovnosť žien a mužov na obdobie rokov 2010 – 2015 sa zdôrazňuje význam boja proti 
násiliu na ženách. V Štokholmskom programe 2009 sa zdôrazňuje potreba poskytovania osobitnej podpory a právnej 
ochrany obetiam násilia páchaného na ženách. Okrem toho v Charte žien 2010 sa predpokladá realizácia komplexného 
a účinného politického rámca na boj proti rodovému násiliu, ako aj na posilnenie opatrení na odstránenie mrzačenia 
pohlavných orgánov žien a ďalších násilných činov.

Číselné údaje

V rokoch 1992 až 2010 bol udelený azyl 23 osobám 
a pobyt bol udelený 3 osobám z krajín, v ktorých sa 
vykonáva FGM.

V období rokov 2004 – 2010 bolo prihlásených na 
pobyt na Slovensku 92 afrických žien pochádza-
júcich z krajín, kde sa vykonáva FGM.

Európska migračná sieť oznámila jednu žiadosť 
o azyl na základe FGM. Okrem toho mimovládne 
organizácie uviedli jeden prípad, keď jedným 
z dôvodov pre udelenie azylu bolo mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov a jeden prípad, keď 
FGM nebolo hlavným dôvodom.
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O Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť (EIGE)
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť je znalostným centrom EÚ o rodovej rovnosti.
Inštitút EIGE podporuje tvorcov politík a všetky príslušné inštitúcie v ich úsilí zameranom na to, aby sa rovnosť medzi ženami 
a mužmi stala skutočnosťou pre všetkých Európanov i ostatných, poskytovaním odborných poznatkov a porovnateľných 
a spoľahlivých informácií o rodovej rovnosti v Európe.

Viac informácií: www.eige.europa.eu

V súvislosti s použitím informácií uvedených v tejto správe nemožno brať na zodpovednosť ani Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ani žiadnu osobu 
konajúcu v jej mene.


