
Krátka história slova „sex-biznis“: 

V roku 1987 na konferencii  v San 

Franciscu aktivistka a žena pracujúca 

v sex-biznise Carl Leigh plánovala 

spraviť kontroverzné verejné odhalenie 

svojej práce v sex-biznise. V miestnosti, 

kde sa seminár konal bol umiestnený 

nápis „sex use industry“ (priemysel 

sexuálneho využitia).  Tieto slová sa 

zdali aktivistke hanlivé a prinútila 

organizátorov, aby zmenili názov na 

sex-work industry (odvetvie sexuálnej 

práce). Označenie sex work je 

označenie, ktoré sa zrodilo a 

udomácnilo práve medzi ľuďmi, 

ktorých sa sex-biznis priamo týka. 

SEX-BIZNIS V KOCKE 
Informačný materiál 

 

 Sex-biznis (z ang. sex work): 
- sex po vzájomnej dohode medzi dospelými ľuďmi za honorár 

- pojem sex-biznis označuje dobrovoľnú prácu, nehodnotí a 

neodsudzuje 

 

 Prostitúcia: 
- nedobrovoľná činnosť – nútená prostitúcia, detská prostitúcia 

- vnímaná ako sociálno-patologický, spoločensko-nežiadúci jav 

 

Na slovách záleží: Preferujeme používanie slov: sex-biznis, 

ženy/osoby pracujúce v sex-biznise, sexuálne pracovníčky. Používaním 

termínu sex-biznis jasne oddeľujeme  tému platených sexuálnych 

služieb od problematiky obchodu s ľuďmi (teda nútenú prácu v sex-

biznise) a prostitúcie (teda vykonávanie komerčného sexu deťmi a 

mladistvými). 

 

Sex-biznis na Slovensku 

  
Na Slovensku neexistujú jednoznačné čísla týkajúce sa práce v sex-biznise. Podľa prieskumu, ktorý zastrešovalo 

OZ Odyseus v rokoch 2007-2009 pracuje v sex-biznise odhadom 7 500 osôb.  

Trend posledných rokov spôsobuje, že je odhad ľudí, ktorí pracujú v sex-biznise ešte náročnejší. Na popularite 

narastá práca v sex-biznise cez internet, z ulíc sex-biznis postupne ustupuje.  

OZ Odyseus ročne kontaktuje okolo 200 žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise.  

 

Násilie páchané na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise 

  
Významným problémom, ktorému čelia ľudia, ktorí pracujú v sex-biznise 

je násilie – či zo strany zákazníkov/čok, polície alebo okoloidúcich.  

 20 z 21 opýtaných žien zažilo niekedy vo svojom živote násilie 

 tretina opýtaných žien zažila násilie v práci za posledný mesiac 

 najčastejšie je násilie zo strany ľudí, ktorí sa vydávali za 

zákazníkov 
 

Čo si myslia o sex-biznise ľudia, ktorí v ňom pracujú? 
 

„Sex-biznis je práca ako každá iná, ako inak nazvať niečo, čo ma živí už 20 rokov.“  Sandra, 38 rokov 

 

„Prečo by mali na nás zlo páchať? Ktorá to nechce robiť... niečo iné je nútená prostitúcia, že proste jej zoberú doklady 

a musí to robiť, to je niečo iné. Týmto nám zákazníci vlastne pomáhajú, že si zaplatia za tie služby a my si zarobíme. To je 

úplne niečo iné, ktorá nechce, nech to nerobí.“   Mery, 32 rokov 

 

 „Robiť profíčku nebolo mojím dievčenským snom, ale pre mňa je to neporovnateľne lepšie akoby som mala 

zotrvať v nejakom nefunkčnom vzťahu... Ja by som bola šťastná, keby som bola v kvetinárstve, tam mohla viazať kytice, ale 

nie za 400-500€ pri týchto dnešných cenách. Z toho si neviem predstaviť ani dôchodok či bežný štandard – bývanie, strava 

pre osobu, čo je sama a už vôbec nie, aby som vedela pomôcť svojej rodine, deťom.“  Andrea, 44 rokov 

 

Program Červený dáždnik 

  

Program Červený dáždnik je realizovaný pod záštitou občianskeho združenia Odyseus. Vznikol 

pôvodne ako Klub Podchod v roku 2003, ktorý prevádzkoval nízkoprahové centrum pre ľudí 

pracujúcich v sex-biznise. Zabezpečuje služby pre ženy pracujúce v sex-biznise (vrátane osvety),  

presadzovanie ich práv, advokáciu práce v sex-biznise a podporuje aktívne zapájanie, a svojpomoc ľudí, 

ktorí pracujú v sex-biznise. Je jediným programom svojho druhu na Slovensku. 

Kontaktná osoba:  Mgr. Olívia Strelková, OZ Odyseus, sexwork@ozodyseus.sk  

Termín sex-biznis (ang. sex-work) 

sa používa aj v Manifeste osôb 

pracujúcich v sex-biznise v Európe 

(2005), ku ktorému sa prihlásilo 

120 ľudí zo sex-biznisu z 26 krajín.  
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www.odyseus.org   www.drogy.org  www.hiviads.sk 

 

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. 
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