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Definície
• Trestný zákon 300/2005 Z.z. definuje prostitúciu ako 

„uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným 
spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným 
sexuálnym stykom za odmenu“

• OSN, WHO – žiadna definícia
• Medzinárodné definície úzkych pojmov, vyjadrujúcich 

špecifické vzťahy sexuálnej práce k ľudským právam 
a násiliu ako napr. nútený sex, sexuálne 
vykorisťovanie, nútené tehotenstvo, atď. 

• „Prostitúcia je predávanie sexuálnych služieb za 
peniaze alebo iný druh odplaty“ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution�
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Cieľom štúdie bolo
• skúmanie kultúrnych postojov v zúčastnených 

stredoeurópskych krajinách voči používaniu sexuálnych 
služieb a osobitne voči obchodovaným osobám 

• získanie spoľahlivých poznatkov o profile a motivácii 
klientov kupujúcich si sexuálne služby a o spôsoboch, 
ako by ich bolo možné odradiť od tejto aktivity

• štúdia sa prirodzene zameriava na celý biznis okolo 
prostitúcie, včítane sexuálnych pracovníčok, pasákov, 
manažérov, klientov, potenciálnych klientov, ako aj 
rôznych expertov – vládnych aj mimovládnych
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Pilotná štúdia v ČR (2005)

• Weiss-Zvěřina, 2001 (1993-1998):
– Zvýšil sa počet mužov-klientov z 9 na 14%

(HU 15%, PL 12%)

– Počet žien – prostitútok – 3 - 4%
– Nikdy kondóm: 29 – 12% mužov

41 – 9%   žien
- Vzrástol podiel nekoitálnych foriem styku

• Tereza Hulíková a Jiří Kocourek, IOM 
2005
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Výskumná vzorka

• Klienti a potenciálni klienti:42
• Prostitútky: 4
• Manažéri, majitelia: 3
• Pracovníci z prostredia sex biznisu: 4
• MVO: 8
• Polícia: 4
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Prostitútky a klienti v ČR
• Prostitútky - Rómky, Češky, Slovenky, 

Ukrajinky (ľahko získať sex bez kondómu), 
Bulharky, Moldavky, ale aj Vietnamky a Číňanky 
(uzatvorené komunity)

• Formy - nočné kluby, byty a ulica
• Klienti – z veľkej časti sú to cudzinci, najmä po 

40-ke, neatraktívni, neúspešní Nemci a 
Rakúšania

• „Aktérmi českej prostitučnej scény sú (do veľkej 
miery) „ženy z východu a muži zo západu“.
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Najohrozenejšie prostitútky sú:

• Cudzinky

• Najmladšie

• Pouličné
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Najproblémovejší klienti sú:

• Muži po 60-ke
• Muži s tendenciou k netradičným 

sexuálnym praktikám
• Nemci a Rakúšania
• Vietnamci
• Známi a manažéri a ich priatelia
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„Náš výskum“

• HU
• PL
• SK
• SLO
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Predávajúci a kupujúci:

(1) „identity“ aktérov, ich motivácie 
a správanie

(2) ich komunikácia a vyjednávanie 
v rôznych schémach interakcie 

(3) kontexty v ktorých sa nachádzajú 
a realizujú svoje vzťahy

(4) subjektívne významy relevantných 
pojmov, napr. čo je pre koho atraktívne, 
uspokojujúce, rizikové a pod.
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Témy interview
• kto sú tie osoby, ktoré ponúkajú sexuálne služby za peniaze 

(profil týchto osôb) a kto sú majitelia bordelov (profil týchto 
osôb),

• profil klienta, jeho motivácie, postoje k plateným sexuálnym 
službám (vrátane osôb, ktoré si bežne kupujú sexuálne služby, 
ako aj osôb, ktoré majú sex s prostitútkami nútenými 
k prostitúcii),

• nakoľko si klienti uvedomujú tú skutočnosť, že platia za sex so 
ženami, ktoré môžu byť aj obeťami obchodovania s ľuďmi,

• či existuje osobitný dopyt po službách od žien, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi v sex biznise,

• analýza právnej situácie prostitúcie v daných krajinách,
• významné zdravotné riziká vyplývajúce z prostitúcie a
• budúcnosť prostitúcie v daných krajinách.
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Výskumná vzorka
(1) ľudia zo sex biznisu (majitelia bordelov, pasáci, atď.)
(2) sexuálne pracovníčky/ci
(3) klienti v sex biznise  
(4) experti vrátane predstaviteľov polície a MVO 

N=
• Maďarsko 23
• Poľsko 20
• Slovensko 30
• Slovinsko 20
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Participantky a participanti
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Kvantitatívny výskum

Postoje mužov k prostitúcii a obchodovaniu s ľuďmi – Maďarsko a 
Slovinsko:

2006: 306 slovinských a 477 maďarských účastníkov

Špecifické národné výskumy – Poľsko (prof. Izdebski): 

• Prostitútky: “Sexuálne správanie a povedomie o HIV/AIDS medzi 
ženami poskytujúcimi sexuálne služby” (2002)

• Všeobecná populácia: “Sexualita Poliakov v ére HIV/AIDS” (2005) -
sexuálne správanie všeobecnej populácie.
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Legislatívne modely v EÚ
Štyri typy politík prostitúcie v rámci 25 členských štátov EÚ:
• Abolicionizmus: Krajina spadá do tejto kategórie vtedy, ak 

pouličná ani „domová“ prostitúcia nie sú zakázané. Štát sa 
rozhodol tolerovať prostitúciu a neintervenovať do nej. Prostitúcia 
medzi dospelými osobami nie je trestná, avšak profitovanie 
z prostitúcie inej osoby je trestné. CZ, PL, SP, SK

• Nový abolicionizmus: Táto kategória predstavuje určitý vývoj 
abolicionizmu. Krajina spadá do tejto kategógie vtedy, ak 
pouličná aj „domová“ prostitúcia nie sú zakázané, ale štát 
intervenuje do druhej formy prostitúcie tým spôsobom, že zakazuje 
prevádzkovanie bordelov. BE, F, I

• Prohibicionizmus: Krajina spadá do tejto kategórie vtedy, ak 
pouličná aj „domová“ prostitúcia sú zakázané. Osoby angažujúce sa 
v prostitúcii môžu byť trestané/pokutované a v niektorých krajinách 
sa možnosť trestania týka aj klientov. LIT - katolícka, SWE -
protestantské

• Regulácia: Krajina spadá do tejto kategórie vtedy, ak štát 
reguluje pouličnú aj „domovú“ prostitúciu. Prostitúcia tak nie je 
trestná, pokiaľ sa realizuje v rámci predpísaných regulácií. 
Prostitútky sú zväčša registrované miestnymi úradmi a v niektorých 
krajinách majú povinnosť podrobovať sa zdravotným prehliadkam. 
AT, DE, NL, HU Kontra/produktívnosť nástrojov regulácie
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Reflexia právneho stavu
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Ponuková stránka sex biznisu

• Geografické rozloženie
• Typy služieb
• Ekonomika
• Motívy
• Cudzinky
• Riziká
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