
Chcete vedieť viac?  
Kontaktujte: Mgr. Olívia Strelková, OZ Odyseus,  

sexwork@ozodyseus.sk  
 

Program Červený dáždnik 

Program Červený dáždnik občianskeho zruženia Odyseus zabezpečuje 

služby pre ženy pracujúce v sex-biznise (vrátane osvety), presadzovanie 

ich práv a podporu aktívneho zapájania, a svojpomoc ľudí, ktorí pracujú v 

sex-biznise. Je jediným programom svojho druhu na Slovensku. 

 

Sex-biznis (z ang. sex work): 
- dobrovoľná práca 

- predaj sexuálnych služieb medzi 

2 dospelými osobami 

- nehodnotí a neodsudzuje 

Prostitúcia: 
- nedobrovoľná činnosť – nútená 

prostitúcia, detská prostitúcia 

 

 

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ĽUĎOCH PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE 
Informačný materiál 

 

Ľudia pracujúci v sex-biznise sú vo zvýšenej miere vystavovaní násiliu, diskriminácii či odsudzovaniu.  

 

Ľudia pracujúci v sex-biznise zažívajú rôzne formy násilia. 

Ľudia pracujúci v sex-biznise zažívajú rôzny formy násilia – 

fyzické, psychické i sexuálne.  

Istou formou násilia, s ktorou sa stretávajú je napríklad 

diskriminácia zo strany rôznych inštúcií – vrátane polície alebo 

iných pomáhajúcich organizácií. Páchateľom násilia voči osobe 

pracujúcej v sex-biznise môže byť ktokoľvek – službukupujúci, 

okoluidúci, polícia a iní. 

 

Násilie v pouličnom sex-biznise na Slovensku 

V roku 2013 sme sa opýtali 21 žien pracujúcich v pouličnom sex-

biznise v Bratislave na ich skúsenosti s násilím: 

 20 z 21 z opýtaných žien niekedy v živote zažilo násilie 

počas práce v sex-biznise 

 12 z 21 žien zažilo násilie za posledný rok pri svojej 

práci (väčšina viac ako 2-krát) 

 7 z 21 žien zažilo násilie za posledný mesiac 

 11 z 21 žien zažilo rôznu formu diskriminácie 

a inštitucionálneho násilia 
 
„Stalo sa mi, že mi zákazník dal pištoľ k hlave a 

nechal ma v lese. Bola som donútená urobiť mu orál 

[orálny sex] a nezaplatil mi.“  

žena pracujúca v sex-biznise, 30 rokov 

 

„Isté násilie zaživam od polície – stále nás 

kontrolujú, musíme napríklad úplne bezdôvodne 

vykladať veci z kabelky.“  

žena pracujúca v sex-biznise, 29 rokov 

Prečo nezatvárať pred násilím v sex-biznise oči? 

 

Ľudia pracujúci v sex-biznise sú ľudské bytosti, rovnako hodné ochrany pred násilím 

ako každý z nás. Ich práca ich nijako nepredurčuje znášať akékoľvek násilie.  

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je násilie v sex-biznise kľúčovým problémom 

aj z pohľadu rizika infikovania sa HIV. Predpokladá sa, že v prípade zníženia 

prítomnosti násilia pri práci v sex-biznise je riziko infikovania sa HIV znížené až 

o 25%.
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Medzinárodný deň za ukončenie 

násilia páchaného na ľuďoch 

pracujúcich v sex-biznise. 

História tohto dňa sa začala v roku 

2003, kedy organizácia SWOP (Sex 

Workers Outreach Project) v USA 

zorganizovala spomienkový 

ceremoniál pre viac ako 48 obetí 

vraha od Zelenej rieky.  

Táto akcia prerástla až do 

medzinárodného hnutia, ktoré 

upriamuje pozornosť na zločiny z 

nenávisti a na diskrimináciu ľudí 

pracujúcich v sex-biznise. 
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Informačný materiál vytvorilo OZ Odyseus v roku 2015.  

Materiál alebo jeho časť môže byť kopírovaná alebo reprodukovaná len s uvedením zdroja. Zdroj: 

Občianske združenie ODYSEUS 

 
Informačný materiál vznikol v rámci projektu Koniec násilia, čas na práva. Projekt Koniec násilia, čas na práva bol 

podporený sumou 44609,23 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 

2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Koniec násilia, 

čas na práva je posilnenie zraniteľných skupín. 

 

Pri tvorbe tohto informačného materiálu boli použité nasledovné zdroje: 
 
1 
World Health Organization, United Nations Population Fund, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Global 

Network of Sex Work Projects, The World Bank. (2013). Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex 

workers: practical approaches from collaborative interventions. Geneva: World Health Organization.   

http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/swit_chpt2.pdf 

 

 


