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Abstract  
The paper draws attention to violence against the elderly as a serious problem at present. Anyone of us can be the 

victim of violence, but the criminals usually choose people who cannot adequately defend themselves. That is why the 

older population of our society is at great risk. This topic is still tabooed and we therefore consider it extremely 

important to appeal to society by pointing out the fatal consequences of this irrational crime. Relationship does not 

entitle anyone to be a rapist. 
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Úvod 

Násilie páchané na akejkoľvek živej bytosti je hrubým porušovaním základných ľudských práv, 

pretože zahŕňa také aktivity, ktoré obmedzujú osobnú slobodu človeka a zasahujú do ľudskej 

integrity jedinca. Zvýšený výskyt násilia páchaného na senioroch je v značnej miere zapríčinený 

problematikou ageizmu. Prejavuje sa negatívnym názorom na staršiu populáciu našej spoločnosti, 

predstavami o nízkej hodnote starších ľudí, ktorí majú byť príťaž pre rodinu, komunitu a pre celú 

spoločnosť. Ide o diskrimináciu ľudí na základe veku, tento problém vznikol s príchodom 

transformujúcej sa modernej spoločnosti, v ktorej sú do popredia umiestňovaní mladí, krásni, 

vitálni ľudia a seniori sú odsúvaní na okraj spoločnosti. Prvky diskriminácie starších ľudí môžeme 

vidieť aj v architektonicky nedomyslených stavbách verejných inštitúcií. Budovy mestských či 

obecných úradov, pošty, banky, sociálne poisťovne, či kultúrne domy postavené bez 

bezbariérových vstupov. So značne negatívnym prístupom sa stretávame aj pri samotnom výkone 

verejnej činnosti pre občanov zo strany pracovníkov, ktorí nemajú dostatočnú trpezlivosť, 

nedisponujú adekvátnou profesionalitou či empatiou voči starším členom našej spoločnosti pri 

vybavovaní základných administratívnych úkonov. 

 

 

Násilie na senioroch 

Schavel a kol., (2010, s. 113-114) vo svojej publikácií uvádzajú, že "v súčasnej dobe je 

zaznamenaný zvýšený výskyt sociálno-patologických javov, ktoré sa v spoločnosti väčšinou 

hodnotia ako nežiaduce. Z hľadiska etiky a mravnosti všetkých ľudí je ohrozený spoločenský, 

"postmoderný" vývoj." 
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Čoraz častejšie medializované prípady násilia často krát aj brutálneho charakteru potvrdzujú, že 

osoby vyššieho veku sa vo zvýšenej miere stávajú obeťami zlého zaobchádzania, alebo 

konkrétnych trestných činov. (Přibyl, 2015)    

Mátel (2015, s 39) označuje domáce násilie ako "dlhodobé zneužívanie moci, ktoré sa odohráva v 

rámci rodinných, či partnerských vzťahov, ale aj po ich rozpade zvyčajne v rámci spoločného 

obydlia. Domáce násilie zahŕňa nielen fyzické a sexuálne formy násilia, ale aj psychické 

poškodzovanie, sociálne a ekonomické strádanie. Poškodenými bývajú akékoľvek osoby, ktoré sa 

zneužívaniu moci nedokážu svojpomocne a náležite brániť, z hľadiska veku predovšetkým deti a 

seniori, z hľadiska rodu najmä ženy."    

Viktímnosť seniorov je zvýšená aj z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, zraku, sluchu, pamäti 

či poklesu ďalších kognitívnych schopností. Rovnako môže byť oslabená aj fyzická aktivita, 

flexibilita a reakcie na násilné praktiky. (Smolík, 2019)  

 

Tabuľka 1: Faktory zvyšovania rizika násilia voči seniorom 

INDIVIDUÁLNE 

FAKTORY 

FAKTORY 

VZŤAHU 

FAKTORY 

KOMUNITY 

SPOLOČENSKÉ 

FAKTORY 

 

poruchy osobnosti 

agresora 

nadmerná záťaž a 

stres osôb 

poskytujúcich 

starostlivosť 

 

sociálna izolácia 

seniorov 

marginalizácia 

seniorov v 

spoločnosti 

nadmerné pitie 

alkoholu a iné 

závislosti 

závislosť seniora na 

inej fyzickej osobe a 

naopak 

narušenie až rozklad 

rodinných 

medzigeneračných  

pút 

 

kultúrne normy  

finančné problémy, 

slabomyseľnosť 

seniora 

násilné správanie 

seniora môže byť 

spúšťačom pre 

opatrovateľov 

 

strata tradičných rolí 

seniorov v rodinách 

ageizmus  

a  

sexizmus 

kognitívne a psychické 

poškodenia seniora 

dlhodobé nezhody a 

narušené vzťahy 

strata úcty a 

rešpektu voči starým 

ľuďom  

 

kultúra násilia 

veľmi vysoký vek 

seniora 

 

spoločné bývanie 

 slabá intervencia 

spoločnosti v 

prospech seniorov 
 

Zdroj: Krug et. al., 2002. 

 

Gasperová (2008) hovorí o tom, že ak sa z dieťaťa, ktoré prežívalo domáce násilie stane 

opatrovateľ svojich rodičov (páchateľov), má tendenciu disponovať prvkami násilného správania, 

pretože mnohé spomienky z týrania zostali vryté hlboko v jeho podvedomí čo môže v značnej 

miere negatívne ovplyvniť vývoj jeho osobnosti a viesť k psychickým problémom jedinca, ktoré 

predurčujú násilné praktiky páchané na svojich rodičoch - senioroch. 

Človek má vo všeobecnosti určité predpoklady na riešenie konfliktných situácií, ktoré zažil vo 

svojom blízkom okolí, odpozoroval a naučil sa napríklad v rodine. (Gabura - Gabura ml., 2017) 

Existuje však široká paleta násilných praktík a páchatelia si neustále vymýšľajú nové 

sofistikovanejšie techniky na páchanie násilnej činnosti.  

V súčasnosti sa v odbornej literatúre popisuje niekoľko druhov násilia: 

a) fyzické násilie - fackovanie, hryzenie, kopanie, sácanie, bitka, štípanie, ťahanie za vlasy, 

škrtenie, bitie rôznymi predmetmi, oblievanie vriacou alebo studenou vodou, pálenie napr. 
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ohorkami z cigariet, bodanie nožom alebo inými ostrými predmetmi, zväzovanie, 

ohrozovanie zbraňou napr. pištoľou, 

b) psychické týranie - urážky, vyhrážanie, vulgárne nadávky, neustála kritika, citové 

vydieranie, zosmiešňovanie, vyvolávanie strachu, ponižovanie pred známymi a priateľmi, 

neustále zákazy a príkazy, prenasledovanie, huckanie rodinných príslušníkov proti obeti, 

reči o nepotrebnosti a neschopnosti seniora, vyhrážanie sa opustením či umiestnením do 

zariadenia sociálnych služieb, 

c) sociálne obmedzovanie - zákaz komunikácie s okolitým svetom a udržiavania sociálnych 

kontaktov, zamedzovanie kontaktu s ostatnými rodinnými príslušníkmi, susedmi alebo 

priateľmi, obmedzovanie pohybu v domácnosti, zamykanie, nútenie k častému sťahovaniu 

sa, 

d) ekonomické násilie - rozpredávanie vecí, o ktorých násilník vie, že poškodzovaná osoba 

má k nim mimoriadny vzťah, nútenie k zmenám závetu, neadekvátne zaobchádzanie s 

financiami zo starobného alebo invalidného dôchodku seniora, prevod majetku pod 

hrozbou a nátlakom na páchateľa, nútenie k žobraniu, zamedzovanie prístupu k finančným 

prostriedkom, kedy nie je týranej osobe poskytnuté dostatočné množstvo financií na 

zabezpečenie nevyhnutných základných životných podmienok. 

Poznáme však aj špecifické podoby násilia páchaného na senioroch, medzi ktoré patrí napríklad 

zamedzovanie dostupnosti potrebných zdravotníckych pomôcok, neadekvátna medikamentózna 

liečba, podávanie omamných látok, odopieranie jedla, pitného režimu či nevyhnutného ošatenia, 

nedostatočná hygienická starostlivosť, pri imobilných senioroch zanedbanie zdravotnej 

starostlivosti až do takej miery, že prichádza k zhoršeniu zdravotného stavu a výskytu dekubitov. 

 

 

Záver 

Presné štatistiky, ktoré by odhaľovali skutočnú mieru výskytu násilia páchaného na senioroch 

neexistujú, pretože domáce násilie býva väčšinou latentné čo zapríčiňuje len malé množstvo 

záznamov z ohlasovania takýchto prípadov. Násilie je však negatívnym javom, ktoré by sa v 

modernej vyspelej spoločnosti jednoznačne nemalo vyskytovať. Následky na obetiach násilia 

bývajú rozsiahle až fatálne. Môže ísť o psychickú ujmu, opätovné prežívanie traumatickej udalosti 

v spomienkach či v snoch, depresie, úzkosť, nervozitu vyúsťujúcu až do agresivity, pocit 

nepotrebnosti, bezmocnosti, frustrácie, príťaže pre spoločnosť a menejcennosti, znižovanie 

pracovného výkonu, nezáujem o bežné aktivity a každodenné činnosti, či zanedbávanie svojho 

výzoru. Čo sa týka zdravotných prejavov môžeme pozorovať modriny, dekubity, rezné rany, 

vyhladovanie, sexuálne prenosné choroby, gynekologické problémy, inkontinenciu moču a stolice, 

psychosomatické poruchy, podvýživu, rýchly úbytok telesnej hmotnosti, nechutenstvo do jedla, 

bolesti hlavy, dehydratácia, žalúdočné problémy alebo triašku. Seniori môžu mať až suicidálne 

sklony. 

Významnú úlohu v prevencii kriminality páchanej na senioroch zohráva predovšetkým dostatočná 

informovanosť. V prípade, ak človek zažíva niektoré prvky násilia, je dôležité, aby disponoval 

dostatočnými informáciami o krízových centrách a telefonických linkách pomoci, ktoré by v 

kritickej situácii mohli seniorovi významne napomôcť prekonať vyhrotenú situáciu. Ak sme 

obeťou násilného útoku nesmieme váhať oznámiť túto skutočnosť a bezodkladne privolať políciu. 

Veľmi nápomocné môže byť aj okolie obete, rodina, priatelia či susedia seniora, ktorým by sa 

nemal hanbiť zdôveriť s problémom a požiadať ich o pomoc.   
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