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Súhrn 

Práca sa venuje problematike násilia v partnerských vzťahoch závislých žien. 
Prostredníctvom dotazníka identifikácie násilia sme skúmali, či ženy závis lé od 

alkoholu majú skúsenosti s rodovo podmieneným (tzv. domácim) násilím. Trauma
tický zážitok násilia je častým prediktorom vzniku závislosti a v abstinencii aj vzni
ku recidívy. Vzorku tvorilo 63 žien závislých od alkoholu, aktuálne liečených 

v OLÚP Predná Hora. Výskum potvrdil masívnu skúsenosť s domácim násilím v po
pulácii závislých žien. 

K r ú č o v é s lov á: domáce násilie - závislosť - závislé ženy - recidíva 

1. Matejovská: VIOLENCE IN PARTNERSIPS 
OF ADDICTED WOMEN 

Summary 

The work presents the violence problems in addicted women partnerships. 
Through the identification questionaire of violence we examined, if the alcohol ad-

Táto práca odznela ako príspevok (Násilie v partnerských vzťahoch závislých žien) na AT kon
ferencii na Prednej Hore v septembri 2004. 
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dicted women have the experience with the domestic violence. The miserable expe
ri ence of \'iolence is the very of ten predictor of rising the addiction and in abstinence 
al so preclictor of the relapse . The sample created 63 alcohol addicted women, actual 
treated in OLUP in Predna Hora. The research confirmed a massive experience with 
the domestic violence in the population of addict women. 

K ey w o r d s : Domestic violence, addiction, addict women, relapse 

Úvod 

Problematike žien závislých od alkoholu je venovaná stále väčšia pozor
nosť . Je to spôsobené najmä nárastom spotreby alkoholu (aj iných psycho
aktívnych látok) medzi ženami , ale aj špecifickou etiológiou, spôsobom a prí
činami ženského pitia. 

O ženskom pití koluje najmä v laickej verejnosti množstvo predsudkov, 
ktoré často zhoršujú situáciu závislých žien. Veľa pijúcich žien ostáva v ano
nymite, hanbí sa vyhľadať odbornú pomoc. Medzi predsudky, mýty patria 
napr. : "Opitá žena je horšia ako opitý muž." "Ženy pijú, lebo chcú byť eman
cipované , chcú sa vyrovnať mužom." "Žena sa má starať o domácnosť, nie 
sedieť v krčme . " 

Príčin pitia žien a vzniku závislosti je veľa. U mužov prevažujú najmä 
sociogénne príčiny vzniku závislosti (životný štýl, sociálny tlak partie atd.). 
U žien sa naopak ukazujú ako najdôležitejšie tzv. psychogénne príčiny pitia. 
Patria sem partnerské problémy, osamelosť, konflikt rolí (rola zamestnanej 
ženy , rola matky a ženy v domácnosti) , starosti s výchovou detí, nízke seba
vedomie , pocit menejcennosti , sexuálne problémy, nezvládnuté záťažové ži
votné udalosti (strata partnera, odchod detí z domu a pod.). Jednou z dal
ších príčin pitia, o ktorej sa hovorí málo je aj násilie v partnerskom vzťahu . 

Hovoríme o tzv. domácom násilí alebo násilí páchanom na ženách. 

Násilie páchané na ženách 

Termín ,,Násilie páchané na ženách" označuje akýkoľvek rodovo podmie
nený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej ale
bo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito 
činmi , zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verej
nom či súkromnou živote. (Deklarácia o násilí páchanom na ženách - Re
zolúcia Valného zhromaždenia OSN -AJRES/48/104, 20. december 1993) 
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Za násilie môžeme považovať každé správanie, ktorého cieľom je uplat
ňovanie moci, kontroly nad druhou osobou. Násilie páchajú muži na ženách. 
ženy na mužoch, rodičia na deťoch, ale aj deti na rodičoch . V tomto výskume 
sa venujeme násiliu páchanému na ženách - tzv. rodovo podmienenému 
násiliu. Pre toto násilie je zaužívaný aj termín domáce násilie . Slovenská 
republika sa podpísaním niekoľkých dokumentov zaviazala aktívne bojovať 
proti násiliu páchanému na ženách, ktoré je podľa Pekinskej deklarácie: 
" ... prejavom historicky nerovnoprávnych mocenských vzťahov medzi ženami 
a mužmi, ktoré viedli k zvýšeniu vplyvu mužov a k diskriminácii žien a kto
ré bráni ženám plne sa rozvinúť" (Pekinská deklarácia, 1995). 

Násilie páchané na ženách má rôzne formy . Patrí sem fyzické násilie 
(facky, ťahanie za vlasy, údery a pod.), sexualizované násilie (znásilnenie, 
nútenie k prostitúcii a pod.), emocionálne násilie (žiarlivosť, ponižovanie , 
zákazy pracovať, študovať apod.), verbálne, psychické násilie (vyhrážanie sa 
násilím voči druhým osobám, zvieratám, donucovanie, vyvolávanie strachu 
a pod.) , ekonomické násilie (bránenie prístupu k peniazom , neprispieva nie 
na domácnosť atď.) (Cviková, Juráňová, 2002). Toto rozdelenie je umelé, 
často sa formy násilia prelínajú. Cieľom násilia je zabezpečiť dominanciu 
jednej strany a podriadenosť obete akýmikoIvek prostriedkami. 

Násilnícky vzťah má svoju špecifickú dynamiku . Striedajú sa tu obdobia 
pokoja s obdobiami napätia. Po akútnom útoku (napr. bitka) nastáva obdo
bie relatívneho mieru a páchateľ často ľutuje svoj čin, prosí o odpustenie. 
Mnoho obetí odpúšťa a verí, že sa útok už nezopakuje. Násilníci robia všet
ko pre to, aby si udržali dominanciu a aby obeť nemala šancu odporovať, 
brániť sa. K typickým vzorcom násilia patrí izolácia obete (zákazy stretávať 
sa s priateľmi, rodinou), deformovaná perspektíva (obeť prijíma normy 
násilného vzťahu, myslí si, že to, čo sa deje je "normálne", nemá s čím po
rovnávať) . Prichádza neschopnosť pracovať, vyčerpanie, ponižovanie, vynu
covanie triviálnych činností (napr. skladanie utierok istým spôsobom), zas
trašovanie, uplatňovanie totálnej kontroly. Typické sú príležitostné láskavo
sti (napr. kytica kvetov pri ospravedlňovaní sa za útok) . (Tréningový pro
gram Wave o násilí páchanom na ženách, 2004). 

Dôsledky násilia bývajú podobné ako po extrémnej záťaži , traume. Nási
lie obvykle trvá isté časové obdobie (od mesiacov po dlhé roky), život v násil
nom vzťahu je pre ženu vyčerpávajúci . Niektorí autori/autorky hovoria 
o rovnakej psychickej traume vojnových veteránov, ľudí , ktorí prežili kon
centračný tábor a žien v zajatí domáceho násilia (Herman, 2001). Dôsledky 
takto traumatizujúceho života sú často zároveň aj príznakmi, ktoré sú v am
bulanciách lekárov, psychológov, psychiatrov interpretované ako somatické, 
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psychosomatické obtiaže. Ešte stále nie je bežné pýtať sa rutinne na násilie 
pri príjme, napriek tomu, že by to pomohlo odhaliť množstvo prípadov. 

K známkam násilia patria rôzne poranenia, modriny (po akútnych úto
koch) , zlomeniny, popáleniny, stopy po škrtení, poranenie ušného bubienka, 
potraty, poranenie genitálií. 

Z psychických príznakov je to napätie, nepokoj, pocit ochromenia, pocity 
viny , hanby, strata sebadôvery, reaktívny strach , depresia, poruchy spánku, 
desivé sny, poruchy príjmu potravy, poruchy sexuality, suicidálne pokusy, 
myšlienky, závislosť od alkoholu, liekov (Konať proti násiliu na ženách, 
1999). 

Násilie je jednou z častých príčin pitia žien. Pocit bezmocnosti, nerieši
teInosti situácie žena "zvláda" tým, že siahne po alkohole, veľmi často po lie
koch (najmä analgetiká, anxiolytiká, antidepresíva). Často sa stretávame 
s prípadmi, keď ženy vyhIadajú odbornú pomoc na riešenie zástupných 
problémov - bolieva ich hlava, majú poruchy spánku, depresiu. V pozadí 
tohto býva aj násilie v partnerskom vzťahu. 

Závislosť a násilie sú dva problémy, ktoré je nutné riešiť súčasne. Tra
dičný prístup hovorí , že je nutné ošetriť najprv závislosť (Zubretsky, Digiro
lamo, 1996). Táto teória tvrdí, že keď žena abstinuje, je schopná postaviť sa 
násiliu, brániť sa. Toto sa ukazuje ako nevhodný postup, pretože násilie ča
sto eskaluje práve po liečbe závislej ženy. Muž- násilník sa obáva straty 
kontroly a moci, preto zvyšuje nátlak. Často sabotuje proces doliečovania. 
Násilie býva častým prediktorom recidívy (Zubretsky, 2002, Minnesota Coa
lition for Battered Women, 1992). 

Hypotézy 

V našom výskume srne sa rozhodli overiť, či závislé ženy liečené v OLÚP 
Predná Hora sú alebo boli obeťami násilia v partnerskom vzťahu. Keďže 
o podobnom výskume nemárne informáciu, považovali srne ho za akúsi son
du a porovnanie s výskumami zo zahraničia, kde sa ukazuje, že veľké per
cento závislých žien má skúsenosť s domácim násilím. Predpokladali srne, 
že aj závislé ženy v OLÚP Predná Hora majú podobnú skúsenosť. 

Overovali srne aj ďalšie hypotézy. Predpokladali srne, že zamestnanie 
(to , či je žena zamestnaná alebo nie) a ani úroveň dosiahnutého vzdelania 
nemajú vplyv na to , či žena zažila násilie v partnerskom vzťahu. Predpokla
dali srne tiež, že ženy, ktoré nemajú aktuálne partnera zažili v minulom 
vzťahu častejšie násilie ako ženy, ktoré partnera majú (jedným z dôvodov 
rozchodu - násilie). Poslednou hypotézou bol predpoklad, že ženy, ktoré sa 
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liečia zo závislosti od alkoholu boli častejšie obeťami partne r sk é ho násilia. 

než ženy, ktoré sú na prvej protialkoholickej liečbe (násilie - dôvod rec i
dívy). 

Popis vzorky 

Výskumu sa zúčastnilo 63 žien, ktoré sa aktuálne li eči li v OLÚP Predná Ilora 
(2004). Boli to ženy závislé od alkoholu (diagnóza FlO). Priemerný vek bol 41 rokov 
(maximum 57, minimum 19 rokov). Z ďalších demografických údajov: 55 'lc zo žien 
bolo zamestnaných, 45 % zamestnanie v tom čase nemalo, 14 % žien malo zákl adné 
vzdelanie, 65 % stredoškolské vzdelanie, 21 % žien malo vysokú školu. 62 <7e záv is
lých žien malo aktuálne v čase výskumu manžela (alebo partnera ), 38 'le nemalo. 

Zaujímalo nás aj poradie liečby - 68 % žien bolo na prvej protialkoholickej li ečbE'. 

32 % na druhej (prípadne tretej a viac). 
Tieto údaje sú prehľadne zhrnuté v tabuľkách . 

Tabuľka 1. Vekové rozloženie vzorky 

Závislé ženy, N=63 

Priemer Max Min 

Vek 41 57 19 

Tabuľka 2. Vzdelanostná úroveň a zamestnanosť žien vo vzorke 

Závislé ženy, N=63 

Zamestnanie 55 % áno 45 % nie 

Vzdelanie 14 % ZŠ 65 % SŠ 21 % VŠ 

Tabuľka 3. Prítomnosť partnera a poradie liečby závislých žien 

Závislé ženy, N=63 

Pritomnosť partnera/manžela 62 % áno 38 % nie 

Poradie liečby 68 % prvoliečba 32 % druhá a viac 

Metodika 

V tomto výskume sme použili nástroj vytvorený ZZ Fenestra - Dotazník identi
fikácie násilia, ktorý obsahuje 27 položiek. Tieto popisujú rôzne form y násilia - fy-
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zjcké , sexualizované , emocionálne, verbá lne, psychické, ekonomické. Vlohou respon
df' nti ek bolo na štvorstupňovej škále od l - vždy, po 4 - nikdy vyjadriť svoju skúse
nost s konkrétnym typom násilia v partnerskom vzťahu , ktoré zažili, resp. nezažili. 

vedomovali sme si citlivosť danej problematiky, aj možnosť sekundárnej tra uma
tizácie pacientok, preto bol dotazník dobrovolný a ešte pred administráciou bol po
drobne vysvetlený úče l výskumu a ponúknutá možnosť psychoterapeutickej inter
vencie v prípade potreby. 

Dotazník obsahoval aj položky, ktoré osobitne nemuseli indikovať násilný vzťah , 

ale na pr. aktuálne partnerské konflikty, krízu , ktorá by mohla vyplývať z problému 
závislosti. 

Jedným z ukazovateTov skúseností s partnerským násilím bolo hrubé skóre. Čím 
ni žš ie hrubé s,kóre respondentka dosiahla, tým viac skúseností s násilím mala. Na 
štatisti cké spracovanie bol použitý softvér Statistica . 

Výsledky 

V prvej časti vyhodnocovania dát sme sa zamerali na overovanie hypotéz 
o vzťahu medzi zamestnanosťou , vzdelaním, prítomnosťou partnera, pora
dím liečby a skúsenosťou s násilím v partnerskom vzťahu . Pri štatistickom 
spracovaní sme najprv používali celkové hrubé skóre dosiahnuté v dotazní
ku , použili sme t- testy a ANOVU. Neskôr sme usúdili, že hrubé skóre môže 
byť skresTujúci a zjednodušujúci ukazovateľ, preto sme sa pozreli na úroveň 
jednotlivých položiek a ich frekvenciu vo vzorke závislých žien. 

Vzťah medzi zamestnanost"ou, vzdelaním 
a skúsenosťou s násilím 

Zistili sme, že to , či je žena zamestnaná alebo nie je nemá žiadny signifi
kantný vplyv na jej skúsenosti s násilím v partnerskom vzťahu. Nebol ziste
ný rozdiel v miere prežitého násilia medzi ženami, ktoré zamestnanie mali 
a medzi tými , ktoré ho nemali. Výsledky vyjadruje nasledujúca tabuľka . 

TabuTka 4. 

Skupina N 

Zamestnané 36 

Nezamestnané 25 

30 

Porovnanie zamestnaných 
a nezamestnaných žien v RS 

Mean SD t 

89,72 13,81 0,02 

89,64 14,51 

P F 

0,98 1,11 
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Podobne sme zisťovali rozdiely medzi ženami so základným. stredoškol
ským a vysokoškolským vzdelaním v ich skúsenostiach s násilím . Výsledky 
sú zhrnuté v tab. 5 a 6. 

Tabuľka 5. Porovnanie troch skupín žien v HS 

Skupina N Mean SD F p 

ZŠ 

SŠ 

VŠ 

Tabuľka 6. 

9 90,56 16,77 3,08 

4 87,1 14,11 

13 97,77 8,16 

Post hoc testy v položke HS, rozdiely 
medzi troma skupinami žien 

Skupina ZŠ SŠ VŠ 

ZŠ - ns ns 

SŠ ns - 0,04 * 

VŠ ns 0,04* -

p<0,05* 

Dol) ;') 

Z porovnaní medzi ženami so základným, stredoškolským a vysokoškol
ským vzdelaním vidieť, že rozdiely v skúsenostiach s násilím sú minimálne. 
Jediný signifikantný rozdiel sa preukázal medzi stredoškolsky a vysokoškol
sky vzdelanými ženami, pričom ženy so stredoškolským vzdelaním uvádzali 
viac skúseností s násilím ako ženy s VŠ. 

Vzťah medzi prítomnosťou (neprítomnosťou) partnera, poradím 
liečby a skúsenosťou s násilím 

Skúmali sme aj to, či súvisí prítomnosť alebo absencia partnera so skúse
nosťami s násilím. Naším predpokladom bolo, že ženy, ktoré aktuálne part
nera nemajú zažili v minulom vzťahu viac násilia ako ženy, kt.oré žijú 
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vzťahu . Uvedomujeme si aj možnosť, že žena, ktorá žije aktuálne v ná
silníckom vzťahu môže prežívať strach z prezradenia násilia , strach z part
nera , z eskalácie nátlaku . Preto sa mohli vyskytnúť aj nepravdivé odpovede 
a popieranie násilia . V nasledujúcich tabuľkách prinášame výsledky. 

Tabuľka 7. 

Skupina 

Partner 

Bez partnera 

Porovnanie žien s partnerom a bez partnera 
v položke HS Skupina N Mean t SD F 

N Mean t SD 

39 92,21 1,77 12,52 

24 85,88 15,59 

F p 

1,55 0,08 

V našom výskume sa nepreukázal signifikantný rozdiel v zažitom násilí 
medzi ženami, ktoré žijú v partnerskom vzťahu a tými, ktoré sú aktuálne 
bez vzťahu. Napriek tomu môžeme skonštatovať, že ženy, ktoré momentálne 
nemajú partnera zažili v poslednom vzťahu viac násilia (nižšie HS), než že
ny aktuálne s partnerom. 

Žiadne signifikantné rozdiely v zážitku partnerského násilia sa nepre
ukázali ani pri porovnaniach závislých žien, ktoré sa liečili prvýkrát, a tý
mi, ktoré sa liečili druhýkrát (a viac). 

Všetky tieto porovnania nám prinášajú len čiastočný obraz o skúseno
stiach závislých žien s násilím v partnerských vzťahoch . Výsledky štati
stických analýz dokazujú, že to , či sa žena stane obeťou násilia nesúvisí s jej 
dosiahnutým vzdelaním, ani s tým, či je alebo nie je zamestnaná. Takisto 
nezáleží na tom, či aktuálne má alebo nemá partnera, lieči sa zo závislosti 
po prvýkrát alebo absolvovala opakované liečby . Všetky skupiny závislých 
žien majú viacmenej podobnú skúsenosť s násilím. Ostáva však niekoIko 
otázok, ktoré nám toto štatistické spracovanie nezodpovedalo. 

Hrubé skóre v dotazníku môže byť skresľujúci údaj . Dotazník totiž obsa
huje aj položky, ktoré samy osebe nemusia indikovať prítomnosť násilia 
(napr. Môj partner ku mne nie je milý, môj partner hovorí, že som hlúpa 
a pod.). V ďalšej etape sme sa preto rozhodli skúmať odpovede závislých 
žien na úrovni jednotlivých položiek. Vybrali sme si položky, ktoré sú (podľa 
nášho názoru) veľmi silným indikátorom toho, že partnerský vzťah je 
násilný a žena je obeťou násilia. Tieto položky sa ale na druhej strane po
važujú aj laickou verejnosťou za najťažšie, očividné formy násilia. Uznáva-
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važujú aj laickou verejnosťou za najťažšie , očividné formy násilia. Uznáva
me , že napríklad verbálne, psychické násilie býva často podceňované a ba
gatelizované a za násilie sa považuje najmä to fyzické, alebo sexualizované 
násilie. 

V nasledujúcej časti uvádzame v tabuľkách položky a ich frekvencie 
výskytu (v percentách) vo vzorke závislých žien (bez ohľadu na vzdelanie, 
zamestnanie a ostatné predtým spomínané ukazovatele). 

Tabuľka 8. Frekvencia výskytu fyzického a sexualizovaného násilia 

Fyzické a sexualizované násilie vždy často občas nikdy 

Môj partner ma udiera po hlave alebo po tvári. 3% 11 % 25 % 60 % 

Môj partner ma núti mať s ním sexuálny styk 2 % 5% 17 % 76 % 
spôsobom, ktorý nemám rada, ani sa mi nepáči. 

Môj partner ma zbil tak, že som potrebovala 3% 5% 14 % 78 % 
lekárske ošetrenie. 

Môj partner odo mňa vyžaduje sexuálny styk bez 3% 11 % 37 % 49 % 
ohladu na to, či chcem, alebo nie. 

Fyzické a sexualizované násilie sa vo vzorke závislých žien vyskytujú po
merne často . Až štvrtina žien uvádza, že ich partner udiera (alebo udieral) 
po tvári, hlave občas . 14 % percent žien zažilo občas taký útok, ktorý si 
vyžiadal lekárske ošetrenie. Tretina žien je (alebo bola) občas nútená 
k pohlavnému styku bez ohľadu na to, či ho chceli. 

Emocionálne, ale aj psychické, verbálne násilie (presnú hranicu medzi 
nimi je ťažké určiť) sa často prelínajú a dopÍňajú v dynamike násilného 
vzťahu. Málokedy sú prítomné osobitne. Tým, že sú akoby "menej viditeľné" 
(modriny po fyzickom napadnutí môže byť vidieť), skryté, sú často aj pod
ceňované. Mnoho ľudí nepovažuje zastrašovanie, vyhrážanie, bránenie vo 
vzdelávaní, rozvoji, neposkytnutie financií na domácnosť za násilie. 

Až 13 % žien zažíva (zažilo) situáciu, keď od nich partner vyžadoval, aby 
zostali doma a starali sa o deti . Viac než tretina žien má (alebo malo) žiar
livého partnera, ktorý podozrieva ich priateľov. Štvrtina žien má partnera, 
ktorý od nich vyžaduje poslušnosť. A takmer polovica zažíva partnerov 
hnev, ked nesúhlasia s jeho názorom. 
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Tabuľka 9. Frekvencia výskytu emocionálneho 
a ekonomického násilia 

Emocionálne, ekonomické násilie vždy 

Môj partner vyžaduje, aby som zostala doma 5% 
a starala sa o deti. 

Môj partner si myslí, že by som nemala byt 2 % 
zamestnaná a ani by som sa nemala dalej 
vzdelával". 

Môj partner mi nedáva dostatok pe/lazí 10 % 
na domácnost". 

Môj partner žiarli a podozrieva mojich priatelov. 11 % 

Môj pa,rtner odo nula vyžaduje poslušnosť. 8% 

Môj partner sa velmi rozhnevá, ak nesúhlasím 6% 
sjeho názorom. 

Dislwsia 

často občas 

13 % 19 % 

8% 10 % 

17 % 24 % 

9% 37 % 

25 % 43 % 

22 % 46% 

nikdy 

63 % 

80 % 

49 % 

43 % 

24 % 

25 % 

Podľa štatistík MV SR pri trestných činoch týrania blízkej a zverenej 
osoby tvorili ženy 74,9 % obetí v roku 2003 a 80,3 % v roku 2004 (Zdroj: Ná
rodný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 
na roky 2005 - 2008). Podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky z roku 2005 
je na Slovensku vystavených násiliu až 25 % žien žijúcich v partnerskom 
vzťahu, pričom 11 % zažíva vyhranený násilný vzťah . Najčastejšie sa obja
vuje v manželskom vzťahu. Štatistiky uvádzajú okolo 4-tisíc trestných činov 
domáceho násilia konaného na ženách ročne (Bútorová, Filadelfiová (ed.), 
2005). 

Podľa mnohých výskumov sa závislé ženy stávajú častejšie obeťami 

domáceho násilia než ženy bez diagnózy závislosti . Často je závislosť dôsled
kom násilia, ale aj opačne . 

Cieľom tohto výskumu bolo overiť predpoklad, že závislé ženy liečené 
v OLÚP Predná Hora sa vo svojich partnerských vzťahoch stávajú obeťami 
násilia . 

Náš výskum ukázal , že skúsenosti s násilím majú závislé ženy bez 
ohľadu na ich dosiahnuté vzdelanie, zamestnanosť, rodinný stav alebo pora
die protialkoholickej liečby . V odpovediach žien sa objavili všetky formy ná-
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silia, od fyzického , verbálneho, psychického až po ekonomické. Napríklad fy
zické násilie zažíva (alebo zažilo) až 50 % závislých žien z našej vzorky. Je 
to alarmujúce číslo. 

Limitom tohto výskumu je malá vzorka, preto je ťažké zovšeobecňovať 
závery na populáciu závislých žien. 

Pre odborníkov v oblasti liečby závislostí sú však výsledky výzvou na 
prehodnotenie postupov pri liečbe žien, ktoré sú súčasne závislé od psycho
aktívnych látok a sú aj obeťami násilia. Je nutné identifikovať násilie už 
v úvode liečby a riešiť oba problémy súčasne. Domáce násilie a závislosť 
ohrozujú život a mali by byť paralelne prioritné Cwww.infodrogy.sk. Oleárni
ková, 2006) . Postup - "najprv abstinencia" - sa ukázal ako nefunkčný, 
vzhľadom na to, že žena sa vracia do rovnakého násilného vzťahu, kde dlho
dobá abstinencia a zároveň zvládanie útokov nie sú možné. Je dobré spolu
pracovať so špeciálnym zariadením alebo organizáciou, ktorá sa venuje 
otázkam pomoci týraným ženám. V liečbe závislosti sa snažíme o dosiahnu
tie abstinencie, v začarovanom kruhu domáceho násilia je jediným liekom 
bezpečie . Jedno bez druhého nemá zmyseL 

Obete domáceho násilia môžu byť v protialkoholickej liečbe sekundárne 
viktimizované, je to spôsobené nedostatkom vedomostí personálu o proble
matike domáceho násilia, vlastnými predsudkami voči týraným ženám, po
citu ohrozenia touto témou . Dôsledkom toho je napr. popieranie existencie 
násilia zo strany personálu, bagatelizácia tohto problému, snaha terapeu
tov/terapeutiek o kontakt s násilným partnerom. Preto by terapeut/tera
peutka mali ovládať zásady práce s obeťami násilia a vytvoriť pre nich bez
pečné podmienky pri liečbe závislosti. 

Záver 

Tento výskum vznikol vďaka inšpiratívnej práci so závislými ženami, 
ktoré prinášali do terapie nielen problém závislosti , ale aj výpovede o zaži
tom násilí. Týmto nás nútili premýšľať o domácom násilí ako o probléme, 
ktorý nie je možné ani v liečbe závislosti ignorovať. Prekvapila nás aj absen
cia informácií o terapii závislých týraných žien a našou snahou bolo usku
točniť akúsi sondu do partnerských životov závislých žien na Slovensku. 
Vieme o limitoch tohto výskumu, preto považujeme za dôležité v skúmaní 
tejto problematiky pokračovať aj v iných zariadeniach pre liečbu závislosti . 
Zaradenie rutinných otázok o domácom násilí do vyšetrení (psychiatrických, 
psychologických) môže zvýšiť šancu závislých žien na zlepšenie ich situácie. 
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