
1. Participanti výskumu: 

 

Kategórie  Maďarsko Poľsko Slovensko Slovinsko 

 

Ľudia zo sex 

biznisu 

majitelia 1  1 1 

pasáci  5   

iní “zamestnanci” (taxikári, 

ochrankári) 

  2 1 

administrátor e-fóra (internet)    1 

Sexuálne 

pracovníčky/ci 

prostitútky 4 5 3 5 

gigolovia*   3  

weboví sexuálni pracovníci *   2  

Klienti  10 5 8 6 

 

Experti 

polícia  

8 

 

5 

2 1 

MVO 1 3 

iní (novinár, zástupca 

medzirezortnej pracovnej 

skupiny pre boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi) 

   2 

Potenciálni 

klienti 

(“neklienti”) 

   1 

fokusová 

skupina 

(N=7) 

 

Total  23 20 29 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Tri hlavné prístupy k prostitúcii: 

 PROHIBICIONIZMUS REGULÁCIA ABOLICIONIZMUS
1
 

Ideológie 

(prostitúcie) 

Tichá akceptácia Akceptácia tohto 

sociálneho javu ako 

“nevyhnutného zla” 

Akceptovanie prostitúcie ako 

osobné, individuálne správanie 

 Ohrozuje verejnú 

morálku a poriadok 

Ohrozuje verejnú morálku 

a poriadok 

Ohrozuje verejnú morálku a 

poriadok 

Ciele Zákaz prostitúcie a jej 

inštitúcií 

Legalizácia prostitúcie 

vykonávanej “vo vnútri” a 

vo “vyhradených zónach” 

Akceptácia a povolenie 

prostitúcie za konkrétne 

určených podmienok a na báze 

individuálnosti jej vykonávania 

  Eliminácia ilegálnych 

foriem prostitúcie 

Zákaz organizovanej prostitúcie 

  Zákaz medzinárodného 

obchodovania 

Zákaz medzinárodného 

obchodovania 

Miesto pre 

výkon 

prostitúcie 

Zákaz Akceptácia “domov” 

prostitúcie a 

“vyhradených zón” 

Akceptovanie prostitúcie ako 

individuálneho správania 

Policajná 

registrácia 

Ţiadna Existuje Nemá prečo existovať 

Zdravotné 

prehliadky 

Ţiadne Len pre prostitútky. 

Zodpovednosť za dohľad 

má lekár, ktorému 

napomáha mravnostné 

oddelenie polície 

Nemajú prečo existovať 

Prostitútky Páchajú trestný čin Viesť niekoho k 

prostitúcii je trestné; kto 

to robí, pácha trestný čin 

Viesť niekoho k prostitúcii je 

trestné; kto to robí, pácha 

trestný čin 

Klienti  Klient je “neznámy”, 

uniká akémukoľvek 

trestnému postihu 

Klient je “neznámy”, uniká 

akémukoľvek trestnému postihu  

                                                 
1  Treba zdôrazniť, ţe v súčasnosti existujú dva spôsoby pouţívania pojmu „abolícia“ v diskurzoch a 

sexuálnej práci a prostitúcii.  Jeden smeruje k významu „eradikácie“ prostitúcie a predstavuje silnú anti-

prostitučnú politiku, druhý, naopak, vyjadruje potrebu „zrušenia“ všetkých regulácií a tak predstavuje liberálnu 

politiku v tejto oblasti.  V rámci tejto štúdie pouţívame pojem „abolitionizmus“ v tomto druhom význame. 



Zdroj: Fehér, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REFLEXIA PRÁVNEHO STAVU 

 
 MAĎARSKO POľSKO SLOVENSKO SLOVINSKO 

Poznanie 

právneho 

stavu 

Klienti poznajú právny 

stav 

Pasáci si zväčša myslia, 

ţe prostitúcia je 

ilegálna (zrejme preto, 

ţe to, čo ONI robia, je 

ilegálne) 

 

Ostatní poznajú právny 

stav 

Klienti si nie sú istí 

v tom, či 

prostitúcia je alebo 

nie je legálna 

 

Viac ako 44% 

adolescentov 

pozná právny stav 

prostitúcie – ţe nie 

je regulovaná 

zákonom 

(Kolenčík, 2000) 

Klienti aj 

prostitútky vedia, 

ţe prostitúcia bola 

dekriminalizovaná 

(iba nedávno – v 

roku 2003) 

Ţelaný 

právny 

stav 

Klienti podporujú 

právnu reguláciu – štát 

by z toho mohol mať 

zisk 

 

Názory expetov sa delia 

na zástancov právnej 

regulácie a zástancov 

úplného zákazu 

prostitúcie 

 

Maďarská asociácia 

prostitútok obhajuje 

právnu reguláciu 

Takmer všetci účastníci 

vyjadrili názor proti 

právnej regulácii 

prostitúcie 

 

Pasáci odmietajú 

právnu reguláciu hlavne 

preto, ţe by museli 

platiť dane 

 

Klienti a MVO 

podporujú 

zavedenie právnej 

regulácie 

Podľa výsledkov 

prieskumu takmer 

63% muţskej 

populácie 

čiastočne alebo 

úplne (44+19%) 

súhlasí so 

zavedením 

právnej regulácie 

prostitúcie.  



bordelov  

 

 

 

 

 

 

4. Hlavné typy dostupných sluţieb: 

 MAĎARSKO  

 

POĽSKO SLOVENSKO SLOVINSKO 

ulica áno* áno áno nie 

masáţne salóny áno áno áno áno 

apartmány***  áno áno áno áno 

súkromné byty*** áno áno áno     áno** 

bary a hotely  áno údaje chýbajú áno áno 

eskortné sluţby áno áno áno áno 

muţská prostitúcia áno údaje chýbajú áno áno 

*  - polotučne označené sluţby sú viac rozšírené 

**  - takzvaná “mobilová prostitúcia” 

***  - apartmány sa pouţívajú iba na obchodné účely na rozdiel od súkromných bytov, kde ľudia aj bývajú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ekonomické aspekty sex biznisu 

 MAĎARSKO  

 

POĽSKO SLOVENSKO SLOVINSKO 

Pouličná 

prostitúcia 

orálny sex: 8 – 12 

EUR, 

vaginálny sex:  

4- 18 EUR,  

naviac 4 EUR za sex 

bez prezervatívu 

Ceny: 13 – 26 

EUR  

orálny sex: 8 – 13 

EUR, 

vaginálny sex:  

13- 18 EUR 

 

 

Salóny   

 

  40 – 130 EUR*  

Prostitúcia 

v prenajatých 

alebo vlastných 

bytoch 

 

32 – 100 EUR za 

hodinu 

 27 – 54 EUR za 

hodinu 

 

Barová, bytová 

a hotelová 

prostitúcia 

   63 - 104 EUR za 

hodinu** 

 

„Peep show“ 

a nočné kluby 

 

orálny sex s 

prezervatívom: 20 

EUR, 

vaginálny sex: 40-60 

EUR*** 

 

   

Prostitútky v 

luxusných 

hoteloch 

 

200 EUR za hodinu    

*    - Trţba sa delí medzi majiteľa salónu, taxikára a prostitútku. 

**  - Moţnosť získať lacnejšie sluţby od drogovo závislých a bezdomovkýň (8 EUR). 

***  - Platí sa pasákovi. 

 



6. Hlavné motívy a dôvody pre sexuálnu prácu: 

 

 MAĎARSKO 

 

POĽSKO SLOVENSKO SLOVINSKO 

Hmotné dôvody – 

zabezpečiť si 

ţivobytie 

Prostitútky 

z vidieka - 

“krízových zón” 

(moţno boli 

predané svojimi 

rodinami za 100-

300 EUR) 

Týka sa najmä 

pracovníčok zo 

zahraničia – 

z Bieloruska, 

Ukrajiny, 

Moldavska a Litvy 

Prostitútky 

prichádzajúce z 

vidieka – 

z východu krajiny, 

študentky 

a drogovo závislé 

Niektorí 

respondenti 

odhadujú, ţe sa to 

týka najmä 

pracovníčok 

z cudziny 

a prostitútok v 

baroch a 

apartmánoch 

Dodatočný 

príjem 

 

 

 

 

Zlepšenie si 

ţivotnej úrovne 

Študentky, 

slobodné matky 

s bytom 

Na zlepšenie 

ţivotnej úrovne 

(prostitúcia 

v baroch 

a apartmánoch) 

Zamestnanie 

 

 Pre 78% 

prostitútok je to 

jediná forma 

príjmu 

V salónoch  

Osobné a sociálne 

dôvody  

 

Osobná tragédia, 

niekedy 

kombinovaná 

s hmotnými 

potrebami 

(pouličné 

prostitútky) 

chýbajú údaje Napríklad trauma 

v partnerskom 

vzťahu, záujem 

o vzrušujúci 

ţivotný štýl (podľa 

názorov klienta) 

Na základe 

pozvania 

priateľkou alebo 

príbuznou, ktorá 

uţ takto pracuje 

(týka sa cudziniek) 

Drogy 

 

Prostitútky, ktoré 

pracujú pri 

výpadovkách, 

“toto ich drží na 

nohách” 

Alkohol a iné 

drogy sa dosť 

často pouţívajú 

(hovoria klienti) 

Zarábanie si na 

drogu 

prostredníctvom 

prostitúcie 

O prostitúcii pre 

drogy, 

vykonávanej 

ţenami aj muţmi, 

sa hovorí ako 

o beţnej veci 



Postoje prostitútok k ich práci  (%), N=400, (Poľsko, 2002) 
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7. Zahraničné sexuálne pracovníčky 

 

 MAĎARSKO POĽSKO SLOVENSKO SLOVINSKO 

Zastúpenie 

zahraničných 

sexuálnych 

pracovníčok 

v % 

Neexistuje odhad 

 

V Budapešti tvoria 

12% pouličných 

prostitútok 

25% pouličnej 

prostitúcie 

Málo dostupných 

informácií 

 

0.2% z pouličnej 

prostitúcie (odhad 

MVO) 

Neexistuje odhad 

Krajina 

pôvodu 

Rumunky, Ukrajinky 

a Moldavky na 

uliciach, Azijské 

(Thajské?) ţeny 

v bordeloch 

19% Ukrajinky 

4% Rusky 

4% Bielorusky. 

Zopár Češiek, 

Ukrajiniek, Poliek, 

Maďariek 

a Sloviniek, ale aj 

nejaké čínske 

a vietnamské ţeny 

v salónoch  

Rusky, Ukrajinky, 

Bielorusky, 

Rumunky, ţeny 

z krajín bývalej 

Juhoslávie a z Juţnej 

Ameriky 

Sektor sex 

biznisu 

 

Výpadovky, bary, 

salóny 

Ulica Ulica, salóny Bary/nočné kluby 

 

Špecifiká   

 

 

Všetky prostitútky na 

ulici hovoria po 

maďarsky, pretoţe 

majú maďarský 

Mladšie 

a vzdelanejšie 

ţeny 

v porovnaní 

Pracujú prevaţne 

legálne  

Nábor mechanizmom 

snehovej gule 

v krajine pôvodu. 

„Denné“ prostitútky 



pôvod s poľskými 

prostitútkami 

prichádzajú 

Chorvátska aj 

Rakúska  

Riziká 

 

Nútená prostitúcia, 

drogy a slabé 

komunikačné 

schopnosti 

prostitútok pri 

výpadovkách 

   



8. Drogy a iné riziká: 

 MAĎARSKO POĽSKO SLOVENSKO SLOVINSKO 

Alkohol Konzumácia alkoholu 

(výpadovky) 

“Je súčasťou 

každodenného 

života 

prostitútok” 

Objednávanie 

drinkov je súčasťou 

scenára (v salóne)  

 

Drogy - Zneuţívanie drog, 

hlavne amfetamínov 

(výpadovky) 

- Kokaín, speed a 

amfetamíny (prostitúcia 

v apartmánoch) 

Pasáci 

netolerujú 

drogy 

Heroín a pervitín 

(84.8% pouličných 

prostitútok). 

Prostitúcia za drogy, 

vykonávaná ţenami 

aj muţmi, je údajne 

beţná 

Iné riziká 

(okrem rizika 

obchodovania 

s ľuďmi) 

 

- Nútená prostitúcia 

- Podvolenie sa pasákom 

- Slabé komunikačné 

schopnosti 

- Absencia zdravotníckej 

starostlivosti 

(výpadovky) 

- Pasívne správanie 

a ignorovanie rizika 

(týka sa veriacich ţien - 

Rómiek) 

Agresia 

a fyzické 

násilie voči 

prostitútkam 

Agresia 

a príleţitostné bitky 

o zákazníkov 

v hlavnom meste 

(pouličná 

prostitúcia) 

- Lacnejšie sexuálne 

sluţby vo 

vykorisťujúcich 

vzťahoch 

- Stigmatizácia 

cudziniek (prítomná 

zrejme aj v iných 

krajinách) 

 

 

 



Nie

14%
Áno

86%

Štruktúra klientov (% - viacnásobné odpovede), N=400, (Poľsko, 2002) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Záujem zmeniť prácu, (%), N=400, (Poľsko, 2002) 
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Z výskumných zistení tejto štúdie moţno diskusiu o ponuke a dopyte zhrnúť takto: 

 

1. Po politických zmenách vo všetkých štyroch krajinách, ktoré priniesli väčšiu slobodu, 

nastal aj posun v príleţitostiach slobodného podnikania, vrátane sex biznisu. To 

znamená, ţe prostitúcia je prevaţne tolerovaná ako neoddeliteľná súčasť novo 

získanej slobody. 

 

2. Klientela sex biznisu je masívna, rozloţená medzi všetky sociálne 

triedy/prostredia, nezávisle od akejkoľvek „majoritnej“ morálky/náboţenstva, 

stratifikovaná na základe príjmu/solventnosti, v súlade s rozvrstvením 

sexuálnych sluţieb (od pouličnej prostitúcie k spoločníčkam a luxusným 

sexuálnym barom) a preferuje láskavosť, empatiu, porozumenie a krásu – nie 

exotický výzor. 

 

3. Psychologická motivácia v pozadí dopytu po sexe je zosilnená celkovým 

konzumným spôsobom ţivota, vyúsťujúcim do zníţeného záujmu a úsilia 

vytvoriť, rozvíjať a udrţiavať dlhodobý intímny vzťah s partnerom/kou. Táto 

nová konzumná mentalita je vhodne pomenovaná „hamburgerový sex“, čo vyjadruje 

rýchle kúpenie a skonzumovanie niečoho za nezdravých okolností. Zároveň, v zhode 

s Andersonovou a Davidsonovou (2003) (počiatočné) rozhodnutie kúpiť si sex sa 

zdá byť nielen privátnou a individuálnou, ale aj verejnou a sociálnou 

záleţitosťou - v situáciách, keď priatelia a kolegovia zorganizujú spoločnú 

návštevu erotického salónu, alebo vyuţitie iných sexuálnych sluţieb.  

 

4. Mobilita a obchodovanie so sexuálnymi pracovníčkami sú poháňané viac 

ekonomickými potrebami ponukovej stránky a regionálnymi a medzinárodnými 

nerovnosťami, neţ dopytovou stránkou. Empirické dáta ukázali, ţe klienti 

v podstate vôbec neţiadajú obchodované sexuálne pracovníčky. Obchodníci s ľuďmi 

však chcú, aby im ich obete zarábali peniaze, bez ohľadu na názory klientov - neberú 

do úvahy, či majú klienti záujem o obchodované prostitútky. Najdôleţitejšími 

sociálnymi prostrediami pre nábor sexuálnych pracovníčok sú „hladné“ 

doliny/regióny v rámci krajiny, chudobnejšie susediace krajiny a znevýhodnené 

a marginalizované skupiny. 

 



5. V zhode so zisteniami u dánskych klientov (Lyngbye, 2006) aj klienti z Maďarska, 

Poľska, Slovenska a Slovinska preferujú domorodé prostitútky, pretoţe prostitútky nie 

sú vnímané len ako tovar, ale tieţ ako „sociálne partnerky“, s ktorými túţia klienti 

komunikovať v spoločnom jazyku. To je v zhode s minimálnym dopytom po 

zahraničných prostitútkach vyjadreným väčšinou klientov, vrátane odmietania 

„očividne“ obchodovaných sexuálnych pracovníčok. 

 

6. Hoci existuje aj dopyt po lacnej pouličnej prostitúcii, pretrvávanie tohto 

„najniţšieho“ sektora v sex biznise (najmä pouličných prostitútok) je do značnej 

miery „poháňané“ (navodenou) drogovou závislosťou u sexuálnych pracovníčok. 

 

7. Aj keď dopyt a ponuka v sex biznise interagujú v rámci integrovaného trhu, 

majú aj svoje špecifické silné korene. Preto snaha zníţiť dopyt nemusí nevyhnutne 

(lineárne) zníţiť ponuku, a naopak. Navyše, akýkoľvek jednostranný prístup, snaţiaci 

sa zastaviť prostitúciu kriminalizovaním aktivít či uţ ponukovej alebo dopytovej 

stránky, sa javí ako neproduktívny. Preto, ak sa majú riziká vyplývajúce zo sex biznisu 

zniţovať, na oboch stranách sa musia simultánne robiť špecifické a koordinované 

kroky. 

 


