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Ukazovateľ č. 1 Počet žien za rok (starších ako 18 rokov), ktoré sú obeťou domáceho 
násilia páchaného mužmi (staršími ako 18 rokov), podľa záznamov 
polície 

Vymedzenie Akékoľvek fyzické, sexuálne, psychické alebo ekonomické násilie, ku ktorému 
dochádza medzi bývalými/súčasnými manželmi alebo partnermi bez ohľadu na 
to, či páchateľ má alebo v minulosti mal s obeťou rovnaké miesto bydliska. 

 
Čitateľ 
 

Čitateľ: Počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou akéhokoľvek fyzického, sexuálneho, psychického alebo 
ekonomického násilia páchaného blízkym partnerom, podľa záznamov 
polície.  

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za 
obdobie 12 mesiacov obeťou akéhokoľvek fyzického, sexuálneho, 
psychického alebo ekonomického násilia páchaného blízkym partnerom 
(starším ako 18 rokov), podľa záznamov polície. 

Ako sa meria: 
 

 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú počet žien, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov obeťou 
v prípadoch spojených s domácim násilím.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet žien, ktoré sa stali obeťou. 

Populácia Čitateľom populácie sú všetky ženy, ktoré za obdobie 12 mesiacov oznámili 
prípady spojené s domácim násilím.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 

Referenčné obdobie Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 

 
  



3 
 

 

Ukazovateľ č. 2 Počet trestných činov zaznamenaných za jeden rok spojených 
s domácim násilím na ženách páchaným mužmi (staršími ako 18 rokov) 

Vymedzenie Akékoľvek fyzické, sexuálne, psychické alebo ekonomické násilie, ku ktorému 
dochádza medzi bývalými/súčasnými manželmi alebo partnermi bez ohľadu 
na to, či páchateľ  má alebo v minulosti mal s obeťou rovnaké miesto bydliska. 
Páchateľom je muž a obeťou je žena, pričom medzi nimi existuje alebo 
v minulosti existoval blízky vzťah. 
Oznámené trestné činy sa vzťahujú na prípady, ktoré zaznamenali policajné 
orgány. 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Možno sem zahrnúť všetky tieto formy násilia: 
• fyzické násilie: fyzický útok, ublíženie na zdraví, napadnutie, zbavenie 

slobody, zabitie; 
• sexuálne násilie: znásilnenie, sexuálny útok, sexuálne obťažovanie, 

znásilnenie medzi manželmi; 
• psychické násilie: donútenie, hanobenie a slovné urážky, 

obťažovanie, ponižovanie, zanedbávanie, izolácia, osočovanie, 
vyhrážanie, prenasledovanie, psychické zneužívanie; 

• ekonomické násilie: škoda na veci, krádež osobného majetku, 
obmedzovanie osobnej slobody, finančná závislosť, odmietanie 
platiť  na výživu, nútená práca v domácnosti. 

Pokiaľ medzi páchateľom (mužom) a obeťou (ženou) existuje alebo existoval 
blízky vzťah. 

Čitateľ 
 

Počet trestných činov spojených s domácim násilím páchaným mužmi 
(staršími ako 18 rokov), zaznamenaných za obdobie 12 mesiacov.  

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet trestných činov zaznamenaných 
policajnými zbormi v spojení so všetkými formami domáceho násilia 
páchaného mužmi (staršími ako 18 rokov) za obdobie 12 mesiacov. 

Ako sa meria: 
 
 

 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé 
obdobie 12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto 
ukazovateľa vyžadujú, predstavujú celkový počet zaznamenaných trestných 
činov spojených s rôznymi formami domáceho násilia (alebo vo 
všeobecnosti s domácim násilím) počas 12 mesiacov.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet trestných činov. 

Populácia Čitateľom sú všetky zaznamenané trestné činy spojené s rôznymi formami 
domáceho násilia.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 3 Počet mužov za rok (starších ako 18 rokov), ktorí sú páchateľmi 
domáceho násilia na ženách (a percentuálny podiel mužskej populácie, 
ktorý tvoria páchatelia) 

Vymedzenie Za páchateľov sa považujú „osoby formálne predvedené políciou a podozrivé/zadržané 
alebo napomenuté za trestný čin domáceho násilia“. 
V závislosti od fázy zberu údajov v jednotlivých členských štátoch by sa údaje 
o páchateľoch mali zhromažďovať buď v čase prvého oznámenia trestného činu na 
polícii (štatistika „INPUT“ – vstupné údaje), v čase po prvom oznámení trestného činu, 
ale pred jeho úplným vyšetrením (štatistika „PROCESS“ – konanie), alebo po úplnom 
vyšetrení trestného činu (štatistika „OUTPUT“ – výstupné údaje).  

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Do tohto ukazovateľa možno zahrnúť rôzne druhy správania, napríklad: 
• fyzické násilie: fyzický útok, ublíženie na zdraví, napadnutie, zbavenie 

slobody, zabitie; 
• sexuálne násilie: znásilnenie, sexuálny útok, sexuálne obťažovanie, 

znásilnenie medzi manželmi; 
• psychické násilie: donútenie, hanobenie a slovné urážky, obťažovanie, 

ponižovanie, zanedbávanie, izolácia, osočovanie, vyhrážanie, 
prenasledovanie, psychické zneužívanie; 

• ekonomické násilie: škoda na veci, krádež osobného majetku, 
obmedzovanie osobnej slobody, finančná závislosť, odmietanie platiť 
príspevky na výživu, nútená práca v domácnosti. 

Pokiaľ medzi páchateľom (mužom) a obeťou (ženou) existuje alebo existoval 
blízky vzťah. 

Čitateľ 
Menovateľ 
 

Čitateľ: Počet páchateľov (mužov) (starších ako 18 rokov) akéhokoľvek činu 
spojeného s domácim násilím na ženách. 
Menovateľ: Celkový počet mužov (starších ako 18 rokov) v populácii. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet a podiel mužov, ktorí za obdobie 12 
mesiacov spáchali činy spojené s domácim násilím (vrátane fyzického, 
sexuálneho, psychického alebo ekonomického násilia) proti svojej partnerke, 
podľa záznamov polície.  

Ako sa meria: 
 
 

 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú počet mužov, ktorí sa dopustili domáceho násilia, ako 
aj celkový počet mužov v populácii.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine a záznamy 
súdu. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet páchateľov. 

Populácia Čitateľa populácie tvoria všetky prípady páchateľov (mužov) akéhokoľvek 
činu spojeného s domácim násilím. 
Menovateľom je celkový počet (mužskej) populácie. 

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie páchateľa 
Pohlavie obete 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 
Ďalšie voliteľné rozčlenenie: zdravotné postihnutie, postavenie migranta 
alebo utečenca. 
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Ukazovateľ č. 3 Počet mužov za rok (starších ako 18 rokov), ktorí sú páchateľmi 
domáceho násilia na ženách (a percentuálny podiel mužskej populácie, 
ktorý tvoria páchatelia) 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 

 
  



6 
 

 
Ukazovateľ č. 4 Počet žien za rok (starších ako 18 rokov), ktoré sú obeťou fyzického 

domáceho násilia páchaného mužmi (staršími ako 18 rokov), podľa 
záznamov polície 

Vymedzenie Akýkoľvek čin, ktorý partnerke alebo bývalej partnerke spôsobuje ublíženie 
v dôsledku nezákonného použitia fyzickej sily. Fyzické násilie môže mať, 
okrem iného, formu závažného alebo menej závažného útoku, zbavenia 
slobody a zabitia. 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Fyzický útok 
Ublíženie na zdraví 
Napadnutie 
Zbavenie slobody 

 
Čitateľ 
 

Čitateľ: Počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou fyzického násilia páchaného blízkym partnerom (starším ako 18 
rokov), podľa záznamov polície. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za 
obdobie 12 mesiacov obeťou fyzického násilia páchaného blízkym 
partnerom (starším ako 18 rokov), podľa záznamov polície. 

Ako sa meria: 
 
 
 
 
Zdroje informácií 
 
Merná jednotka 

 
Populácia 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú počet žien, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov obeťou 
akéhokoľvek fyzického násilia páchaného blízkym partnerom (starším ako 18 
rokov). 
 
Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 
 
Mernou jednotkou môže byť počet žien, ktoré sa stali obeťou. 

 
Čitateľom populácie sú všetky ženy, ktoré za obdobie 12 mesiacov oznámili 
prípady spojené s fyzickým domácim násilím.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 5 Počet žien za rok (starších ako 18 rokov), ktoré sú obeťou psychického 
domáceho násilia páchaného mužmi (staršími ako 18 rokov), podľa 
záznamov polície  

Vymedzenie 
kľúčových pojmov 

Akýkoľvek čin alebo správanie spôsobujúce partnerke alebo bývalej partnerke 
psychickú ujmu. Psychické násilie môže mať okrem iného formu donútenia, 
hanobenia, slovných urážok alebo obťažovania.  

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Donútenie 
Hanobenie a slovné urážky 
Obťažovanie 
Ponižovanie 
Zanedbávanie 
Izolácia 
Osočovanie 
Vyhrážanie 
Prenasledovanie 
Psychické zneužívanie 

 
Čitateľ 
 

Počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov obeťou 
psychického násilia páchaného blízkym partnerom (starším ako 18 rokov), 
podľa záznamov polície. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za 
obdobie 12 mesiacov obeťou psychického násilia páchaného blízkym 
partnerom (starším ako 18 rokov), podľa záznamov polície. 

Ako sa meria: 
 
 

 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú počet žien, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov obeťou 
akéhokoľvek psychického násilia páchaného blízkym partnerom.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet žien, ktoré sa stali obeťou. 

Populácia Čitateľom populácie sú všetky ženy, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou v prípadoch spojených s psychickým domácim násilím.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 6 Počet žien za rok (starších ako 18 rokov), ktoré sú obeťou sexuálneho 

domáceho násilia páchaného mužmi (staršími ako 18 rokov), podľa 
záznamov polície  

Vymedzenie Akýkoľvek sexuálny čin páchaný na obeti bez jej súhlasu. Sexuálne násilie 
môže mať formu znásilnenia alebo sexuálneho útoku.  

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

 Znásilnenie 
 Sexuálny útok 
 Sexuálne obťažovanie 
Znásilnenie medzi manželmi 

Čitateľ 
 

Čitateľ: Počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou sexuálneho násilia páchaného blízkym partnerom (starším ako 18 
rokov), podľa záznamov polície. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za 
obdobie 12 mesiacov obeťou sexuálneho násilia páchaného blízkym 
partnerom (starším ako 18 rokov), podľa záznamov polície. 

Ako sa meria: 
 
 

 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú počet žien, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov obeťou 
akéhokoľvek sexuálneho násilia páchaného blízkym partnerom.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet žien, ktoré sa stali obeťou. 

Populácia Čitateľom populácie sú všetky ženy, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou v prípadoch spojených so sexuálnym domácim násilím.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah v rámci medzi páchateľom a obeťou = bývalý/súčasný manžel alebo 
partner, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 7 Počet žien za rok (starších ako 18 rokov), ktoré sú obeťou 
ekonomického domáceho násilia páchaného mužmi (staršími ako 18 
rokov), podľa záznamov polície 

Vymedzenie Akýkoľvek čin alebo správanie spôsobujúce partnerke majetkovú ujmu. 
Ekonomické násilie môže mať okrem iného formu škody na veci, obmedzovania 
prístupu k finančným prostriedkom, vzdelaniu alebo pracovnému trhu, alebo 
neplnenia si povinností spojených s majetkom, napríklad neplatenie príspevkov 
na výživu. 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Škoda na veci 
Krádež osobného majetku 
Obmedzovanie osobnej slobody 
Finančná závislosť 
Odmietanie platiť príspevky na výživu 
Nútená práca v domácnosti 

Čitateľ 
 

Počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov obeťou 
ekonomického násilia páchaného blízkym partnerom (starším ako 18 rokov), 
podľa záznamov polície. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za 
obdobie 12 mesiacov obeťou ekonomického násilia páchaného blízkym 
partnerom (starším ako 18 rokov), podľa záznamov polície. 

Ako sa meria: 
 
 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú celkový počet žien, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou akéhokoľvek ekonomického násilia páchaného blízkym partnerom.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet žien, ktoré sa stali obeťou. 

Populácia Čitateľom populácie sú všetky ženy, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou v prípadoch spojených s majetkovým domácim násilím.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 8 Počet žien za rok (starších ako 18 rokov), ktoré sú obeťou oznámeného 
znásilnenia spáchaného mužom (starším ako 18 rokov), podľa 
záznamov polície  

Vymedzenie Sexuálna penetrácia, či už vaginálna, análna alebo orálna, s použitím predmetu 
alebo častí tela bez súhlasu obete a/alebo s použitím donútenia, sily alebo 
s využitím zraniteľnosti obete. 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Znásilnenie 
 

Čitateľ 
 

Čitateľ: Počet žien starších ako 18 rokov, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou znásilnenia (spáchaného mužom starším ako 18 rokov), podľa 
záznamov polície.  

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria podiel žien, ktoré boli obeťou znásilnenia 
(spáchaného mužom starším ako 18 rokov) a ktoré prípad oznámili na polícii 
(v období jedného roka).  

Ako sa meria: 
 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú celkový počet žien, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou znásilnenia.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet žien, ktoré sa stali obeťou. 

Populácia Čitateľom populácie sú všetky ženy, ktoré boli za obdobie 12 mesiacov 
obeťou znásilnenia.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 

 Vek obete (viac ako 18 rokov) 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 9 Ženy (staršie ako 18 rokov), ktoré sa stali obeťou zabitia blízkym 
partnerom (starším ako 18 rokov), ako aj podiel žien (starších ako 18 
rokov), ktoré sa stali obeťou usmrtenia 

Vymedzenie Zabitie ženy blízkym partnerom alebo smrť ženy v dôsledku činu, ktorý je 
škodlivý pre ženy. Blízkym partnerom sa rozumie bývalý/súčasný manžel alebo 
partner bez ohľadu na to, či páchateľ má alebo v minulosti mal s obeťou 
rovnaké miesto bydliska. 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Úkladná vražda 
Usmrtenie 
Zabitie 
Vražda 

Čitateľ 
Menovateľ 

Čitateľ: Ženy, ktoré sa za obdobie 12 mesiacov stali obeťou usmrtenia 
spáchaného blízkym partnerom. 
Menovateľ: Celkový počet žien, ktoré sa za obdobie 12 mesiacov stali obeťou 
usmrtenia. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria podiel zabitých žien, ktoré boli obeťou 
domáceho násilia spojeného s usmrtením (v období jedného roka). Páchateľ 
by mal byť blízky partner – muž (starší ako 18 rokov). 

Ako sa meria: 
 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú celkový počet žien, ktoré sa za obdobie 12 mesiacov 
stali obeťou usmrtenia.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet žien, ktoré sa stali obeťou, alebo počet 
trestných činov. 

Populácia Čitateľom populácie sú všetky ženy, ktoré sa za obdobie 12 mesiacov stali 
obeťou usmrtenia spojeného s domácim násilím.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 10 Počet ochranných príkazov za rok, ktoré určitý druh súdu uplatnil a 
vydal v prípadoch domáceho násilia na ženách 

Vymedzenie Ochranný príkaz v kontexte násilia na ženách sa definuje ako „zákonný súdny 
príkaz, ktorým sa od páchateľa vyžaduje, aby sa zdržal určitých činov a 
nepribližoval sa k obeti“. Ochranné príkazy možno prijať v rámci trestného 
alebo občianskeho práva. 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

V kontexte prípadov domáceho násilia ochranný príkaz predstavuje rýchly 
právny prostriedok nápravy na ochranu osôb, ktorým hrozí akákoľvek forma 
násilia, a to zakázaním, obmedzením alebo stanovením určitého správania 
páchateľovi. 
 
Široká škála opatrení, na ktoré sa takéto príkazy vzťahujú, znamená, že sa 
označujú rôznymi názvami, napríklad zákaz priblíženia, príkaz na opustenie 
domácnosti, príkaz na vysťahovanie, ochranný príkaz alebo súdny príkaz. 
Rôzne druhy ochranných príkazov, ktoré zahŕňajú: 

• vnútroštátne ochranné príkazy a európske ochranné príkazy; 
• žiadosti o ochranné príkazy a vydané ochranné príkazy; 
• ochranné príkazy súvisiace s trestným a občianskym právom. 

Čitateľ 
 

• počet ochranných príkazov, o ktoré požiadali ženy staršie ako 18 
rokov na trestných súdoch a ktoré sa vzťahovali na obete 
domáceho násilia (všetky druhy násilia); 

• počet ochranných príkazov, ktoré trestné súdy vydali ženám 
starším ako 18 rokov a ktoré sa vzťahovali na obete domáceho 
násilia; 

• počet ochranných príkazov, o ktoré požiadali ženy staršie ako 18 
rokov na občianskych/rodinných súdoch a ktoré sa vzťahovali na 
obete domáceho násilia (všetky druhy násilia); 

• počet ochranných príkazov, ktoré občianske/rodinné súdy vydali 
ženám starším ako 18 rokov a ktoré sa vzťahovali na obete 
domáceho násilia. 

Čo sa ním meria? Týmito ukazovateľmi sa meria počet ochranných príkazov, o ktoré sa za 
obdobie 12 mesiacov požiadalo a ktoré boli vydané na trestných a 
občianskych/rodinných súdoch v súvislosti s domácim násilím na ženách 
(páchaným mužmi). 

Ako sa meria: 
 
 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú celkový počet ochranných príkazov vydaných 
trestnými a občianskymi/rodinnými súdmi v súvislosti s domácim násilím za 
obdobie 12 mesiacov.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy trestného súdu a súdu pre 
občianske/rodinné právo. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet ochranných príkazov. 

Populácia Čitateľom je počet ochranných príkazov, o ktoré sa za obdobie 12 mesiacov 
požiadalo a ktoré boli vydané na trestných a občianskych/rodinných súdoch 
v súvislosti s domácim násilím. 
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Ukazovateľ č. 10 Počet ochranných príkazov za rok, ktoré určitý druh súdu uplatnil a 
vydal v prípadoch domáceho násilia na ženách 

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 11 Počet mužov za rok (starších ako 18 rokov) stíhaných za spáchanie 
domáceho násilia na ženách  

Vymedzenie Stíhanými osobami sú „údajní páchatelia, proti ktorým sa v roku 
oznamovania začalo stíhanie. Osoby môžu byť stíhané generálnym 
prokurátorom alebo agentúrou presadzovania práva zodpovednou za 
stíhanie, a to na vnútroštátnej úrovni bez ohľadu na rozhodnutie o ukončení 
prípadu“ (Eurostat-UNODC).  

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Čin (činy), za ktoré môže byť osoba (muž) staršia ako 18 rokov stíhaná, sa 
vzťahujú na akúkoľvek formu domáceho násilia, napríklad na: 

• fyzické násilie: fyzický útok, ublíženie na zdraví, napadnutie, zbavenie 
slobody, zabitie; 

• sexuálne násilie: znásilnenie, sexuálny útok, sexuálne obťažovanie, 
znásilnenie medzi manželmi; 

• psychické násilie: donútenie, hanobenie a slovné urážky, obťažovanie, 
ponižovanie, zanedbávanie, izolácia, osočovanie, vyhrážanie, 
sledovanie, psychické zneužívanie; 

• ekonomické násilie: škoda na veci, krádež osobného majetku, 
obmedzovanie osobnej slobody, finančná závislosť, odmietanie platiť 
príspevky na výživu, nútená práca v domácnosti. 

Pokiaľ ide o činy spáchané na jeho bývalej alebo súčasnej partnerke. 

Čitateľ Čitateľom je počet mužov starších ako 18 rokov, ktorí boli stíhaní za 
spáchanie (činu týkajúceho sa) domáceho násilia na ich bývalej alebo 
súčasnej partnerke. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet mužov starších ako 18 rokov, ktorí boli 
za obdobie 12 mesiacov stíhaní za spáchanie (činu týkajúceho sa) domáceho 
násilia na ich bývalej alebo súčasnej partnerke. 

Ako sa meria: 
 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú osoby stíhané v prípadoch domáceho násilia.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy polície o trestnom čine a záznamy 
súdu. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet stíhaných osôb/páchateľov. 

Populácia Osoby stíhané za páchania domáceho násilia.  

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 12 Počet mužov za rok (starších ako 18 rokov) odsúdených za spáchanie 

domáceho násilia na ženách  

Vymedzenie Počet osôb odsúdených za spáchanie domáceho násilia na ženách sa vzťahuje 
na všetkých páchateľov (mužov), ktorí boli v právnom systéme obvinení z 
akéhokoľvek činu domáceho násilia na ženách a odsúdení za tento čin. 
 
Odsúdené osoby sú: „Osoby, ktoré akýkoľvek právny subjekt oprávnený 
vyniesť odsúdenie podľa vnútroštátneho trestného práva uznal za vinné, bez 
ohľadu na to, či bolo odsúdenie potvrdené“. (Eurostat-UNODC) 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Čin (činy), za ktoré môže byť osoba (muž) staršia ako 18 rokov odsúdená a 
väznená, sa vzťahujú na akúkoľvek formu domáceho násilia, napríklad na: 

• fyzické násilie: fyzický útok, ublíženie na zdraví, napadnutie, zbavenie 
slobody, zabitie; 

• sexuálne násilie: znásilnenie, sexuálny útok, sexuálne obťažovanie, 
znásilnenie medzi manželmi; 

• psychické násilie: donútenie, hanobenie a slovné urážky, obťažovanie, 
ponižovanie, zanedbávanie, izolácia, osočovanie, vyhrážanie, 
sledovanie, psychické zneužívanie; 

• ekonomické násilie: škoda na veci, krádež osobného majetku, 
obmedzovanie osobnej slobody, finančná závislosť, odmietanie platiť 
príspevky na výživu, nútená práca v domácnosti. 

Pokiaľ bola obeťou žena a jeho bývalá alebo súčasná partnerka. 

Čitateľ 
 

Čitateľ: Počet mužov (starších ako 18 rokov), ktorí boli za obdobie 12 
mesiacov odsúdení za spáchanie (činov týkajúcich sa) domáceho násilia na 
ich súčasnej alebo bývalej partnerke. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet mužov (starších ako 18 rokov), ktorí boli 
právoplatne odsúdení za spáchanie (činov týkajúcich sa) domáceho násilia 
na ich súčasnej alebo bývalej partnerke. 

Ako sa meria: Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú celkový počet mužov, ktorí boli za obdobie 12 
mesiacov odsúdení za spáchanie domáceho násilia.  

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy súdu. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet odsúdených osôb. 

Populácia  Čitateľom sú osoby odsúdené za spáchanie domáceho násilia. 

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie obete 
Pohlavie páchateľa 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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Ukazovateľ č. 13 Počet mužov za rok (starších ako 18 rokov) odsúdených za spáchanie 
domáceho násilia na ženách, ktorí boli uväznení alebo ktorým bol 
udelený trest zahŕňajúci trest odňatia slobody. 

Vymedzenie Osoby, ktoré „boli uväznené alebo ktorým bol udelený trest zahŕňajúci trest 
odňatia slobody“, sú osoby väznené vo väzniciach, väzenských zariadeniach 
alebo v nápravných zariadeniach po tom, ako príslušný orgán v ich veci 
vydal rozsudok, ktorý má účinok res judicata. 

Druhy relevantného 
správania alebo 
relevantných 
trestných činov 

Čin (činy), za ktoré môže byť osoba (muž) staršia ako 18 rokov odsúdená a 
väznená, sa vzťahujú na akúkoľvek formu domáceho násilia, napríklad na: 

• fyzické násilie: fyzický útok, ublíženie na zdraví, napadnutie, zbavenie 
slobody, zabitie; 

• sexuálne násilie: znásilnenie, sexuálny útok, sexuálne obťažovanie, 
znásilnenie medzi manželmi; 

• psychické násilie: donútenie, hanobenie a slovné urážky, obťažovanie, 
ponižovanie, zanedbávanie, izolácia, osočovanie, vyhrážanie, 
sledovanie, psychické zneužívanie; 

• ekonomické násilie: škoda na veci, krádež osobného majetku, 
obmedzovanie osobnej slobody, finančná závislosť, odmietanie platiť 
príspevky na výživu, nútená práca v domácnosti. 

Pokiaľ k uvedeným činom došlo medzi bývalými/súčasnými manželmi alebo 
partnermi. 

Čitateľ 
 

Počet mužov (starších ako 18 rokov) odsúdených za spáchanie domáceho 
násilia na ich súčasnej alebo bývalej partnerke, ktorí boli väznení vo väznici, 
väzenskom zariadení alebo v nápravnom zariadení. 

Čo sa ním meria? Týmto ukazovateľom sa meria počet mužov (starších ako 18 rokov), ktorí boli 
za obdobie 12 mesiacov právoplatne odsúdení za spáchanie domáceho 
násilia na ich súčasnej alebo bývalej partnerke a ktorých trest zahŕňa nejakú 
formu trestu odňatia slobody (väznice, väzenské zariadenia alebo nápravné 
zariadenia). 

Ako sa meria: 
 

Pri tomto ukazovateli sa vyžaduje, aby boli k dispozícii údaje za celé obdobie 
12 mesiacov. Minimálne informácie, ktoré sa na meranie tohto ukazovateľa 
vyžadujú, predstavujú počet mužov väznených vo väzniciach, väzenských 
zariadeniach alebo v nápravných zariadeniach, ktorí boli odsúdení za 
spáchanie domáceho násilia na svojej bývalej alebo súčasnej partnerke. 

Zdroje informácií Zdrojmi informácií môžu byť záznamy súdu. 

Merná jednotka Mernou jednotkou môže byť počet osôb odsúdených na väzenie. 

Populácia Čitateľom populácie sú osoby (muži), ktoré dostali trest odňatia slobody za 
spáchanie domáceho násilia. 

Potreba 
rozčlenenia 

Pohlavie páchateľa 
Pohlavie obete 
Vek obete (viac ako 18 rokov) 
Vzťah medzi obeťou a páchateľom = bývalý/súčasný manžel alebo partner, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt 

Referenčné 
obdobie 

Kalendárny rok alebo obdobie 12 mesiacov 
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