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Dotazník o informovanosti  verejnosti o násilí páchanom na ženách 

Tento dotazník je súčasťou projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách občianskeho 
združenia MyMamy. Projekt je partnerským projektom, okrem MyMamy, o.z. na ňom participujú aj 
Centrum Slniečko z Nitry, Women Institute Slovakia z Liptovského Mikuláša, Prešovská rozvojová 
agentúra, obec Medzany a centrum Norasenteret z nórskeho Kirkenesu. Finančne je podporený 
Nórskymi grantmi a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. V rámci projektu, ktorý sme 
implementovali v období od 08/2015 do 04/2017 sme realizovali aj kampaň zameranú na zvýšenie 
informovanosti širokej verejnosti o téme rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách.   

Tento dotazník je už druhým v poradí, ktorý držíte v rukách a jeho cieľom je overenie aktuálneho 
stavu informovanosti verejnosti o danej problematike po realizácii informačnej kampane. Žiadna 
odpoveď nie je „správna“ alebo „nesprávna“. Označte odpoveď, ktorá je podľa vás k realite najbližšie, 
môže ísť aj o viacero odpovedí.   Ďakujeme vám za čas a energiu, ktoré venujete  zodpovednému 
vyplneniu tohto dotazníka. Veríme, že aj vďaka nemu a našej ďalšej spolupráci s vašou školou a triedou 
budete vnímať závažnosť tohto celospoločenského problému oveľa citlivejšie a nebudete voči nemu tak, 
ako väčšina spoločnosti, teraz ani v budúcnosti ľahostajní . 

Pohlavie respondenta  
� Muž  
� Žena 

Typ školy 
� Gymnázium 
� Stredná odborná škola 
� Stredné odborné učilište 

Bydlisko 
� okres Prešov 
� okres Liptovský Mikuláš 
� okres Nitra 

Lokalizácia bývania /možno aj konkrétne 
uviesť/ 

� Mesto 
� Obec 

 

1. S problematikou násilia páchaného na ženách som sa  stretol/stretla: 
� vo svojej rodine 
� v blízkom okolí (v susedstve, medzi kamarátmi, známymi) 
� v médiách 
� na internete 
� na besedách a diskusných fórach 
� z letákov a iných propagačných materiálov 
� na rôznych akciách, zameraných na túto tému 
� nestretol/nestretla som sa s tým 
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2. Aké druhy násilia páchaného na ženách poznáte? 
� Fyzické 
� Psychické 
� Sexuálne 
� Ekonomické 
� Iné:  

 
3. Aké sú podľa vás príčiny násilia páchaného na ženách? 
� Nezamestnanosť 
� Alkohol a drogy 
� Nerovnomerné postavenie pohlaví v spoločnosti, z ktorého vyplýva možnosť mužov zneužívať 

svoju moc 
� Psychické ochorenie agresora 
� Dlhodobé partnerské nezhody  
� Niektoré ženy priťahujú násilní muži 
� Ženy provokujú mužov, kým im neublížia 
� Iné: 

 
4. Násilie páchané na ženách je: 
� Forma porušovania ľudských práv 
� Bežná prax v mnohých rodinách 
� Jav, týkajúci sa skôr staršej generácie, v modernej spoločnosti už nie je taký častý 
� Jav, ktorý sa vyskytuje viac v sociálne slabšej vrstve 

 
5. Prečo žena podľa vás od násilného partnera neodíde? 
� Stále s ním má blízky vzťah, je na ňom emocionálne závislá 
� Je na ňom ekonomicky závislá 
� Má pocit zodpovednosti za rodinu  
� V podstate jej to až tak nevadí, je to len malá časť ich vzťahu  

 
6. Ktoré spoločenské inštitúcie môžu pomôcť pri zistení prípadu násilia páchaného 

v partnerskom vzťahu? 
� Polícia 
� Zdravotnícke zariadenia 
� Súdy 
� Mimovládne organizácie 
� Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 


