
 

DOMÁCE NÁSILIE – syndróm týranej a zneužívanej ženy 
 

- keď hovoríme o domácom týraní, v 95% ide o ženy a v 5% o mužov 
 
Medzi najčastejšie formy domáceho násilia  patrí :  

• fyzické týranie ( napr. škrtenie, bitie päsťami, kopanie, fackovanie, mlátenie o stenu, vyhrážanie 
zbraňou, dusenie, popálenie, vláčenie za vlasy)  

• psychické týranie = slovné útoky,  (napr. znevažovanie a ponižovanie ženinej osobnosti, jej 
zosmiešňovanie, nečakané "kontrolné" návštevy či telefonáty, prenasledovanie, vzbudzovanie 
strachu, nezmyselné príkazy, psychohry),  

• sociálne týranie (izolácia od okolia),  
• sexuálne zneužívanie (znásilnenie, nútenie k nechceným sexuálnym praktikám)  
• ekonomická kontrola (napr. obmedzený prístup k peniazom, neposkytovanie peňazí na chod 

domácnosti, ale aj zákaz chodiť do práce)  
• nátlak (napr. ohrozovanie fyzickým násilím, zastrašovanie rôznymi spôsobmi, rozkazovanie, čo 

má žena urobiť, nečestné ovplyvňovanie detí, odopieranie spánku a potravy, vyhrážanie 
samovraždou alebo inou formou sebadeštruktívneho chovania, pokiaľ žena neučiní to, čo si partner 
praje). 

 
Symptómy týranej ženy: 
 
1. Príznaky spadajúce pod posttraumatické poruchy 
 - extrémne prehnaná láskavosť, ochota vyhovieť čomukoľvek, podriadenosť, nepriebojnosť,.. 
 
2. Naučená bezmocnosť  
- keď si ženy uvedomia, že ich chovanie nemôže ovplyvniť partnerovu reakciu vzdajú to 
   a prestanú hľadať únikovú reakciu 
- nízke sebavedomie,  
- pokrivené vnímanie okolia (žena si začne myslieť, že to čo sa deje u nich doma je normálne) 
 (u žien, ktoré pri prvej bitke reagovali aktívne, vzdorovito je väčšia šanca, že nebudú trpieť týranie ako 
tie, ktoré reagujú na prvú bitku pasívne, držia) 
 
3. sebazničujúce reakcie  
- objavujú sa najmä u dlhotrvajúceho týrania a zahŕňajú predovšetkým javy:  

• popieranie viny útočníka (týraná žena pripisuje zneužívanie vonkajším okolnostiam - napr.   
nezamestnanosti, chorobe, alkoholu)  

• minimalizácia následkov (týraná žena minimalizuje skutočné následky, tají svoje zranenia, 
zľahčuje intenzitu a nebezpečnosť útokov, nevníma vážnosť situácie)  

• popieranie zneužívania (týraná žena popiera svoje zneužívanie, pre svoje zranenia udáva nepravé 
dôvody)  

• odmieta možnosť záchrany (popiera reálne možnosti pomoci, vníma ich ako pre ňu nepoužiteľné, 
patria sem aj opakované návraty k týrajúcemu partnerovi, vymiznutie úvah o rozvode)  

 
Štokholmský syndróm – prejavuje sa u dlhodobo týraných ľudí 
Medzi násilníkom a obeťou sa vytvorí emočný vzťah, obeť dokonca chráni útočníka, súcitia s ním,  
(nastáva vtedy keď je žena izolovaná od okolia, muž je jediný kto sa k nej niekedy správa pekne, keď je 
žena v ohrození života a nemôže uniknúť, ) 
- (je paradoxný psychologický fenomén, pri ktorom si rukojemníci vytvárajú sympatie k svojim únoscom. 
Syndróm je pomenovaný podľa udalosti z augusta (1973), ktorá sa odohrala pri zbrojenom prepade banky 
vo švédskom meste Štokholm. Po dlhom vyjednávaní a prepustení považovali rukojemníci svojich 
únoscov za ochrancov)1 

                                                 
1 http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=369:problematika-domaceho-nasilia&catid=63:deti-a-
mlade&Itemid=70 


