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Typológia klientov
• vek: od 16-20 po 60-70 rokov, > 30-45

• stav: slobodní, ženatí alebo rozvedení

• vzdelanie: od ZŠ po VŠ, prevažuje SŠ

• profesionálny status – rôznorodý

• pôvod – zo všetkých sociálnych vrstiev. 

• spoločná charakteristika - všetci musia mať 
dostatočné finančné prostriedky, najmä však 
tí, ktorí pravidelne navštevujú erotické salóny 
a nočné bary/kluby. 

• v Slovinsku nepopulárni „yuppies“ – zbohatlíci, 
ktorí si myslia, že môžu všetko
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Dôvody hľadania plateného sexu 1

• Neporozumenie so ţenou; kríza v manželstve; muž 
chce mať to, čo mu chýba doma, najmä orálny sex. 

• „Asi to, čo má doma, mu nestačí alebo nevyhovuje.“ 

(SK – K)

• „Väčšina klientov nemá trvalý vzťah, alebo ak nejaký 
majú, sex s ich partnerkami sa stáva nudným, alebo 
chcú skúsiť veci, ktoré nemôžu so svojimi partnerkami.“ 
(HU – K)

• „Používajú sexuálne služby pretože, napríklad, 
nedostanú doma všetko, o čom snívajú, alebo je pre nich 
ľahšie prísť a zaplatiť, než vytvoriť trvalý vzťah.“ 

(SLO – P)
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Dôvody hľadania plateného sexu 2
• Zábava, vzrušenie: je to len zábava, na rozveselenie 

a pobavenie sa, je to adrenalín a dobrá vec na relaxáciu, 
túžba „zažiť niečo nové,“ vzrušenie a zvedavosť. 

• „Nejdeš s dobou, ak to nevyskúšaš... Dnes je to tak, že 
jednoducho nejdeš s dobou, ak nemáš bokom  inú 
[ženu], inak sa musíš vystatovať, že si navštívil 
prostitútku ... Niektorí tiež prídu kvôli relaxácii alebo 
zvýšeniu svojho ega ...“ (SLO – P)

• „[Moji priatelia to tiež robia] zo zábavy, len tak na chvíľu. 
Aby prešla noc. Alebo aj od nudy.“ (SK – K)

• „Čo je pre mňa vzrušujúce na platenom sexe, je pocit 
moci: pocit, že za svoje peniaze môžem mať všetko, čo 
chcem.“ (HU – K)
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Dôvody hľadania plateného sexu 3
• Ţiadne záväzky, povinnosti

• „Nič sa vás nepýta, nič  vám nevyčíta, vie, čo má 
robiť, dokončíme to, povieme zbohom, maj sa 
krásne a to je celá vec. Je to relax.“ (SK – K)

• „Dostanú to, čo dostanú, dostanú presne to, čo 
chcú a vtedy, kedy to chcú. Prídu, zaplatia, 
dostanú a odídu. To je všetko.“ (SLO – P)

• „Je to nezáväzné a ak máš peniaze, je to veľmi 
jednoduché.“ (SK – E)
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Dôvody hľadania plateného sexu 4
• Potreba mať vzťah s niekým, byť porozumený 

niekým

• Takmer polovica slovenských klientov (SK – E)) chodí 
do erotických salónov len preto, lebo sa potrebujú 
s niekým porozprávať a nemusia mať sex (SK – C, P). 
Týka sa to aj ostatných troch krajín:

• „Niekedy má potrebu byť úprimný – možno je to hlúpe –
otvoriť sa a porozprávať s niekým.“ (PL – K)

• „Je to zaujímavé, že som sa  zhovárala s jednou 
prostitútkou, ktorá mi povedala, že má klienta, ktorý k nej 
chodieva a zväčša sa s ňou chce porozprávať. Že 
sexuálna časť nie je obsiahnutá, ale zväčša ide 
o konverzáciu a on od nej dostane trochu nehy a zaplatí 
za ňu.“ (SLO – E) 
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Preferované typy žien

• Vkus klientov - rôznorodý, vo všetkých štyroch 
krajinách uprednostňujú mladšie (18-35 ročné), 
komunikatívne a „aspoň trošku“ múdre/vzdelané ženy. 
V Slovinsku uprednostňované prostitútky, ktoré vedia 
zaručiť diskrétnosť. Pre klientov je dôležité, aby sa mohli 
s prostitútkou aj porozprávať.

• Najmä v Slovinsku klienti aj prostitútky tvrdia, že 
inklinujú ku kontaktom s tými istými ľuďmi. Prostitútky 
vedia, čo majú od pravidelných klientov očakávať, 
poznajú ich zvyky a je to  bezpečnejšie. 

• Tiež v ďalších troch krajinách sa u klientov zväčša 
vyvinie náklonnosť a sympatie voči ženám, ktoré ich už 
predtým niečím upútali: rozhovorom, atraktívitou. Avšak 
klienti zvyčajne nechodia k tej istej prostitútke veľmi dlhý 
čas a skôr či neskôr ich striedajú. 
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Vzorce striedania prostitútok
• (1) neustále striedanie prostitútok:

• „Striedam. Tak nebudem stále na jednej. Tak treba vyskúšať všetko, nie? 
Nebudem tam chodiť kvôli jednej, keď je tam výber deviatich báb.“ (SK – K)

• (2) na začiatku striedanie prostitútok a potom výber z nich :

• „Navštevoval som dvadsať [prostitútok] a potom som prešiel do štádia, keď som 
sa chcel rozprávať a vracal som sa, k trom alebo štyrom z nich...“ (SLO – K)

• (3) mať pravidelnú prostitútku a ak nie je dostupná, tak výber inej:

• „Ak je zákazník spokojný, tak sa vracia k tej istej žene ... a keď náhodou nie je na 
ulici, tak ide za inou.“ (SK – E).

• (4) mať pravidelné prostitútky, ale príleţitostne ich vystriedať inými:

• „V poslednom čase navštevujem rovnaké ... a rozhodujem sa medzi dvoma 

• [prostitútkami]. Ale z času na čas striedam.“ (SLO – K)

• (5) jedna alebo dve pravidelné prostitútky:

• „Sú takí, čo čisto len jednu [konkrétnu prostitútku] a keby [tam] stála [aj] Pamela 
Anderson, nezoberie druhú.“ (SK – P)

• (6) klient si „drţí“ ţenu „spoločníčku“ čisto len pre seba:

• „Na to musí byť  pripravená, že jej hocikedy zavolám. Musí ma doprevádzať 
a hovoriť dobrou angličtinou... nepotrebujem ju vždy len na sex, ale tiež sa 
s niekým potrebujem zhovárať ... Môžu mať aj priateľa ... umožňujem im, aby mali 
súkromný život ... Zvyčajne takýto druh vzťahu trvá jeden a pol roka, potom si 
povieme zbohom. Inak by sa ku mne príliš pripútali a ja by som nechcel mladú 
a krásnu ženu, ktorá ma opustí vtedy, keď ju milujem...“ (HU – K)
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Význam sexu pre klienta 1
Porovnanie manţelky/partnerky s prostitútkou:

S prostitútkou je to rýchle a vzrušujúce, kým s vlastnou manželkou je 
to intímne a krásne ... Samozrejme, čiastočne snívate o fantastickej 
láske s prostitútkou, aby po vás túžila, ale uvedomujete si, že je to 
len ilúzia.“ (HU – K)

• „Je to odlišné. Keď má niekto frajerku a cíti voči nej blízkosť, 
nakoniec je to lepšie v porovnaní s tým [plateným sexom]. Áno, to je 
tiež pravda ... Pretože, tam nie sú žiadne city, nič sa s tým nespája. 
Určite nie.“ (SLO – K)

• „S priateľkou je  to lepšie ... Ale v podniku je to vzrušujúcejšie.“

(SK – K)

• „Sex nikdy nie je tak uspokojujúci, v porovnaní s tým,  keď sú tam aj 
emócie.“ (SLO – K)

• Sex samotný je pekný, ale keď to robíte s niekým, koho chcete, je 
ešte lepší - niekým, s kým máte emocionálny vzťah. Určite je to 
lepšie. Pretože je to, tak povediac, zušľachtené. A tento sex 
[s prostitútkou] neznamená vôbec nič.“ (PL – K)
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Význam sexu pre klienta 2
Výhody manţelky/stabilnej partnerky:

• „S priateľkou je  to lepšie. Priateľka vie, čo mám ja rád, 
ja viem, čo má priateľka rada, nemusíme sa nikde 
ponáhľať.“ (SK – K)

Nevýhody manţelky/stabilnej partnerky:

• „S manželkou je to iné, poznáme sa navzájom veľmi 
dobre. Keď sa jej dotknem rúk alebo pleca, tak viem, čo 
urobí. Je to stereotyp. Preto vyhľadávam tento sex 
platený, lebo je tam niečo nové ...  S manželkou je to 
z povinnosti, predtým tam boli city, sme sa ľúbili, ale 
teraz je to už iné.“ (SK – K)

Ťaţko porovnať, závisí od konkrétnej situácie:

• „Velice ťažko sa porovnáva, lebo aj so stabilnou raz je to 
super, raz nanič, tak isto s hentou [prostitútkou]. Je to 
závislé od toho momentu, od tej situácie, od toho 
rozpoloženia.” (SK - K)
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Alkohol/drogy pred sexom 1

• V Maďarsku býva konzumácia alkoholu a drog pred 
návštevou prostitútok bežná. Niektorí klienti si berú 
drogy (kokaín alebo speed) do bytu prostitútky a užívajú 
ich spoločne. 

• V Poľsku sa v eskortných agentúrach  od prostitútok 
očakáva, že budú ponúkať svojim zákazníkom 
alkoholické nápoje, ktoré sú oveľa drahšie v porovnaní 
s ich cenami v obchodoch alebo reštauráciách. 
Prostitútky získavajú príjem navyše z alkoholu, ktorý 
klienti kúpia.

• V Slovinsku bohatší klienti väčšinou vyhľadávajú 
sexuálne služby v nočných kluboch, kde stretnutie so 
ženou poskytujúcou sexuálne služby začína kúpou 
drahých nápojov, ako napríklad šampanského.
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Alkohol/drogy pred sexom 2
Na Slovensku rozdiel medzi pouličnou prostitúciou 

a erotickými salónmi:

Pouličné prostitútky nadrogované, klienti/vodiči triezvi

• „Máloktorá [pouličná prostitútka] je taká, že neni drogovo 
závislá … Všetky sú tam väčšinou drogovo závislé, 
takže to každý vie, že to robí na heroin.” (SK - P)

V erotických salónoch prostitútky bez drog a minimum 
alkoholu, klienti pod vplyvom alkoholu

• „Asi 70 percent mužov [v erotickom salóne] si dá alkohol, 
potom sú viac odviazaní, môžu si viac dovoliť.“ (SK - K)

• „Tie feťáčky [na ulici] určite užívajú drogy, ale v 
bordeloch nie.” (SK - K)
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Zdravotné riziká v sex biznise
Vo všetkých štyroch krajinách klienti aj prostitútky tvrdia, že v zásade 

sa pri platenom sexe pouţívajú kondómy. Zároveň si väčšina 
respondentov myslí, že za príplatok  je moţné vyjednať sex bez 
kondómu. Niektorí priznali, že výnimočne takýto sex mali. 

Najjednoduchšie je vyjednať nechránený orálny sex s pouličnou 
prostitútkou (často nadrogovanou) a najťažšie sa vyjednáva 
nechránený vaginálny sex s prostitútkou v erotickom salóne (SK). 

• „Určite, keď mi robí fajku, tak idem bez gumy, ale keby som mal do 
nej ísť, tak bez gumy to neprichádza do úvahy.” (SK - K)

Klienti sa spoliehajú, že o svoj zdravotný stav sa starajú prostitútky, 
preto ich len povrchne kontrolujú.

• „Len pohľadom kontrolujem jej stav. Keď vidím, že je nejaká 
pupáková, alebo niečo také, jak sa povie rapavá, alebo špinavá, 
takú si nevyberiem.“ (SK – K)

• „Vlastne nekontrolujem [zdravotný stav prostitútky] ... To je ten pocit, 
viete ... prvý dojem, osoba je upravená, pracuje v ustálenom 
prostredí, je tam kúpeľňa ... dá sa predpokladať, že sa obáva o svoj 
zdravotný stav.“ (SLO – K)
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Problémy a konflikty
Zriedkavé, napr. nedodrţanie dohody – dĺžka času, aktivita

• „Chlap si zaplatí nejaký časový úsek a keď skončí skorej, tak tá 
dotyčná už nie je ochotná pokračovať vo svojej práci, najmä v tej 
dohre. Bere to tak, že vypadni, že vybavené.” (SK - K)

• „Mal som konflikt s prostitútkou iba raz. Nerobila to, na čom sme sa 
predtým dohodli. Rozčúlil som sa a ona ma varovala, že by mohla 
zavolať svojho „priateľa“. Okamžite som odišiel.“ (HU – K)

Pri pouličnej prostitúcii - klient alebo prostitútka ukradnú počas sexu 
peňaženku alebo peniaze tomu druhému, alebo klient chce svoje 
peniaze späť, keď prostitútka dokončila svoju prácu a vyhráža sa 
jej bitkou, prípadne ju znásilní. 

Klienti na uliciach môžu požadovať niečo, čo prostitútka nechce urobiť 
a potom sa musí nejakým spôsobom vynájsť:

• „Áno, stalo sa mi to. Tak som mu povedala, nech dá pokoj, nech 
nevymýšľa, lebo tu mám pasáka, ... tak nech dá pokoj, nech nerobí 
problémy zbytočne, aj keď som tam nemala nikoho. (SK – P)
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Interakcia dopyt ↔ ponuka
obe skupiny sú do istej miery poháňané konzumnými hodnotami

a túžbou zlepšiť si svoj životný štandard v zmysle priblíženia sa ku 
globálne šíreným „ideálom“:

• prostitútky (ponuková stránka) – veľa peňazí

• klienti (dopytová  stránka) – veľa partneriek, zážitkov  

signifikantná časť sexuálnych pracovníčok pochádza z extrémne 
znevýhodneného sociálneho prostredia. 

Sex biznis možno redukovať: 

• dlhodobo spochybnením konzumnosti ako takej v kontexte hodnôt

• (vládnymi) programami proti chudobe, zameranými na 
znevýhodnené ženy

Je potrebné koordinovaným spôsobom osloviť aj ponukovú aj 
dopytovú stránku súčasne!!!
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Zhrnutie: hlavné problémy 1
• pouličné prostitútky v najhoršej situácii (závislosť na 

alkohole/drogách, SPI, násilie, zlá hygiena) 

• signifikantný vzťah medzi cenou určitej sexuálnej 
sluţby a v nej obsiahnutým zdravotným rizikom -
klienti z nižších sociálnych vrstiev vystavení väčšiemu 
zdravotnému riziku

• sexuálne pracovníčky nedostatočne reflektujú skutočné 
príčiny a moţnú dĺţku vykonávania prostitúcie

• kupovať si sex neznamená kupovať si intímnosť, ale 
často aj kupovať si moc

• klienti nemajú vţdy bezpečný sex

• klienti nevedia ako je prostitúcia regulovaná zákonmi + 
považujú prostitúciu za dobrovoľnú činnosť. 
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Zhrnutie: hlavné problémy 2
• MVO – ťažký prístup k erotickým salónom a klubom -

proti záujmom majiteľov a pasákov + obavy z 
podsvetia

• postoj policajných hliadok k prostitútkam je
kontroverzný

• nejasné právne predpisy ohľadom prostitúcie. 

• skončiť s prostitúciou – náročné

minimálne šance nájsť si iné, zodpovedajúce 
zamestnanie

• V partnerských/manželských vzťahoch - nesúlad medzi 
sexuálnymi očakávaniami (muţov) a moţnosťami ich 
uspokojenia: orálny sex, experimentovanie, túžba po 
novosti/oživení.
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Odporúčania 1

A. Ciele sexuálnej výchovy a preventívnych programov

• Otvorená komunikácia ľudí/dvojíc o svojich sexuálnych 

túžbach

• Vysvetlenie rizík nechráneného sexu

• Na školách - viac vzdelávania v oblastiach: sexuality, 

ľudských práv a obchodovanie s ľuďmi, domáceho 

násilia a konzumu sexu. 

• Prevencia najchudobnejších skupín populácie a 

vytvorenie im podmienok na ďalšie vzdelávanie. 

• Zamestnanecké programy pre ženy, ktoré boli 

prepustené  zo „ženských“ priemyselných odvetví a ich 

finančná podpora počas hľadania zamestnania.
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Odporúčania 2

B. Transformácia najrizikovejších praktík na 

bezpečnejšie – u pouličných prostitútok:

• Zabezpečiť pravidelnú výmenu injekčných 

striekačiek, distribúciu kondómov a viesť ich 

k pravidelným lekárskym prehliadkam.

• Poskytnúť drogovo závislým substitučnú terapiu 

a rozseknúť tak začarovaný kruh vykonávania 

prostitúcie kvôli peniazom na drogy.

• Facilitovať transformáciu tejto práce do aktivít vo 

vnútorných zariadeniach nezávislých od pasákov 

a manaţérov/majiteľov (z bezpečnostných dôvodov v  

jednom apartmáne aspoň dve ţeny).
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Odporúčania 3
C. Jasnejšie predpisy a nariadenia pre políciu a lepšia 

legislatíva

• Polícia - mať jasné smernice, ako má s prostitútkami 

zaobchádzať

• Policajným hliadkam poskytnúť tréningy na zvyšovanie 

citlivosti a tolerancie voči prostitútkam

• Dohody medzi národnými orgánmi polície – pružnejšie 

jako na úrovni EÚ

• Zaviesť dokonalejšie podmienky pre ochranu svedkov, 

vrátane možnosti chráneného pobytu v zahraničí. 
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Odporúčania 4
D. Sociálne sluţby a asistencia

• medicínske poradenstvo a poradenstvo v oblasti 

duševného zdravia, ako aj liečba prostitútok

• právne poradenstvo pre prostitútky a obete 

obchodovania s ľuďmi.

• poskytovanie špeciálnej podpory osobám zo zahraničia 

kvôli neznalosti jazyka, nelegálnemu statusu, chýbajúcim 

formálnym právam na sociálne služby, chýbajúcemu 

zdravotnému poisteniu ...
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Odporúčania 5
E. Expertná a politická diskusia a ďalší výskum

• Súčasný právny status prostitúcie (ani povolená, ani 
zakázaná) by sa mal stať predmetom verejnej, expertnej 
a politickej debaty 

• kooperácia expertov pri vytváraní politík a legislatívy a 
lobovanie, aby sa politici odhodlali presadzovať túto 
tému.  

• potrebu komplexného systematického výskumu, ktorý 
by monitoroval rôzne aspekty sex biznisu (v interakcii 
ponuka-dopyt jej štruktúra a dynamika) a poskytol nové 
dáta aj o najmarginalizovanješích formách, ako sú 
mužská prostitúcia, obchodovanie s deťmi a pod. 
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