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Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách
na roky 2005-2008

Úvod
Násilie páchané na ţenách je závaţným celospoločenským problémom. Podľa štatistík
MV SR u trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby tvorili ţeny 74,9 % obetí v roku
2003 a 80,3 % v roku 2004, medzi rokmi 2002 a 2004 bol zaznamenaný viac ako
osemnásobný nárast týchto trestných činov, v prípadoch kedy obeťami boli ţeny. Dôvodom
tohto javu nebol iba reálny nárast prípadov tzv. domáceho násilia, ale aj výrazný legislatívny
progres, ktorý bol v tejto oblasti dosiahnutý schválením viacerých noviel zákonov v oblasti
trestného a civilného práva, ktoré umoţňujú rýchlejšie a efektívnejšie vyšetrovanie násilných
trestných činov. V tomto období boli realizované aj mediálne kampane, ktoré prispeli
k vyššej informovanosti verejnosti o problematike násilia páchaného na ţenách.
U mravnostnej kriminality (znásilnenie, sexuálne zneuţívanie a obchodovanie s ľuďmi) ako
obete výrazne prevládali ţeny – v roku 2004 boli poškodenými v 95,2 % ţeny (Zdroj:
Štatistiky MV SR, 2005).
Násilie páchané na ţenách má závaţné spoločenské príčiny a dôsledky a je preto
nevyhnutné, aby sa k jeho prevencii a eliminácii pristupovalo z celospoločenského hľadiska.
Prijatie Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách
a v rodinách (ďalej len „národná stratégia“) uznesením vlády č. 1092/2004 zo dňa16.11.2004
bolo prvým krokom k systémovému riešeniu danej problematiky. Stratégia bola vypracovaná
a gestorovaná MPSVR SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortmi a MVO. Z daného
uznesenia pre MPSVR SR, MV SR, MS SR, MŠ SR, MZ SR a MK SR vyplynulo následné
vypracovanie Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ţenách (ďalej len „Národný akčný plán“). Národný akčný plán vychádza zo základných
postulátov riešenia problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách, ktoré sú
uvedené v Národnej stratégii a tieţ z jej operačných cieľov, priorít a zásadných opatrení.
Základným cieľom Národného akčného plánu je implementovať adekvátne a efektívne
postupy na predchádzanie a elimináciu násilia páchaného na ţenách tak, aby obete nemuseli
čeliť porušovaniu ich základných ľudských práv a mohli ţiť svoj ţivot bezpečne, slobodne,
dôstojne a bez akéhokoľvek ohrozenia.
Pre potreby Národného akčného plánu sa bude v zhode s Národnou stratégiou
pouţívať definícia prevzatá z Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ţenách
(1993): „násilie páchané na ţenách“ označuje „akýkoľvek čin násilia zaloţený na rodovej
nerovnosti, ktorého dôsledkom je alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo
fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ţeny, vrátane vyhráţania sa takýmito
činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek potlačenia slobody, či uţ vo verejnom, alebo v súkromnom
ţivote“.
Národná stratégia vo svojich opatreniach prináša návrhy riešenia problematiky v rôzne
dlhom časovom rozsahu plnenia cieľov. Navrhnutý Národný akčný plán pre roky 2005 – 2008
bude obsahovať opatrenia, ktoré je nutné riešiť okamţite, ale aj tie, ktoré tvoria základnú
bázu riešenia danej problematiky a z ktorých sa bude vychádzať pri plnení dlhodobých
cieľov. Ide predovšetkým o realizáciu základných krokov v oblasti prevencie, vzdelávania,
výskumu, ako aj budovanie inštitucionálneho rámca koordinovanej pomoci ţenám, na
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ktorých bolo páchané násilie. Podstatné je aj ďalšie zlepšovanie legislatívneho zabezpečenia
celej problematiky.
Národný akčný plán na roky 2005 - 2008 nemá ambíciu zahrnúť naraz všetky,
v súčasnosti potrebné opatrenia na elimináciu násilia páchaného na ţenách, jeho cieľom je
vytvoriť základnú bázu na kontinuálne aktivity v kaţdej oblasti. Predpokladá sa preto, ţe
po evaluácii dosiahnutých výsledkov sa bude materiál kaţdé tri roky aktualizovať a dopĺňať
o novoformulované opatrenia tak, aby sa plynulo posunulo riešenie celej problematiky.
Koordináciu aktivít zameraných na implementáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie
plnenia Národného akčného plánu budú plniť vecne príslušné orgány štátnej správy
prostredníctvom Expertnej skupiny pre elimináciu a prevenciu násilia voči ţenám
a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality.

Realizačné oblasti Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ţenách
V zmysle uznesenia vlády SR č. 1092/2004 podľa vecnej príslušnosti ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bol vypracovaný Národný akčný plán na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách v oblastiach, definovaných v rámci
operačných cieľov Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách
a v rodinách.
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách sa bude
plniť konkrétnymi opatreniami v nasledujúcich štyroch oblastiach:
I. Oblasť trestnoprávneho a občiansko právneho rámca
Operačný cieľ
Dosiahnuť efektívne vyuţívanie existujúcej legislatívy v praxi a doplniť ju s cieľom
zabezpečiť dostatočnú ochranu obetiam násilia a adekvátny postih páchateľov

Charakteristika oblasti
V rozmedzí rokov 1999 - 2002 bola v Slovenskej republike prijatá séria noviel zákonov
meniaca viaceré ustanovenia Trestného zákona, Trestného poriadku, Občianskeho
súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka, Zákona o odškodnení obetí násilných
trestných činov, ktoré sa podstatnou mierou týkajú právneho postihovania viacerých
foriem násilia páchaného na ţenách. V rámci tejto série noviel sa nepodarilo novelizovať
zákon o policajnom zbore. Zmena, ktorá bola pôvodne navrhovaná sa týkala rozšírenia
právomoci polície o oprávnenie zakázať vstup do bytu, alebo domu, ak je dôvodná
obava, ţe je ohrozený ţivot alebo zdravie blízkej osoby v dôsledku násilného správania
sa násilníka. Touto zmenou by bola obeť chránená do vydania predbeţného opatrenia,
ktorým by sa násilníkovi obmedzilo uţívanie bytu.
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Napriek tomu, ţe sa vytvoril legislatívny rámec pre efektívnejšie zaobchádzanie
s prípadmi násilia a zainteresované profesie po legislatívnych zmenách signalizovali ich
pozitívny dopad pri riešení problematiky, stále platí, ţe existencia akéhokoľvek dobrého
zákona sama osebe nestačí a je potrebné, aby bol zákon efektívne a adekvátne
uplatňovaný v praxi. Dôleţitý je nielen súdny výklad
zákona, ale aj práca,
zaangaţovanie a postoj k prípadom násilia na ţenách u všetkých profesií aktívnych
v trestno-právnej a občiansko-právnej oblasti (súdy, polícia, prokuratúra, advokácia).
Neprimeraná dĺţka trestno-právneho a súdneho konania a neadekvátna klasifikácia činov
násilia sú najčastejšími prípadmi nedostatočného vyuţívania existujúcej legislatívy
v praxi. Monitoring a vyhodnocovanie vyuţívania platnej legislatívy v praxi, spolu s
cielenou prípravou všetkých profesií aktívnych v trestno-právnom konaní, sú
nevyhnutným predpokladom zabezpečenia potrebnej pozornosti a adekvátneho
zaobchádzania so všetkými trestnými činmi násilia páchaného na ţenách.
Okrem potreby rýchleho a efektívneho konania všetkých zainteresovaných profesií v
trestno-právnej a občiansko-právnej oblasti je potrebné po celý čas zachovávať citlivý
a empatický prístup k poškodeným, či uţ v rámci policajného vyšetrovania alebo
súdneho konania tak, aby nedochádzalo k opakovanej traumatizácii poškodenej osoby.
Vyšetrovacie metódy orgánov činných v trestnom konaní je potrebné analyzovať
vzhľadom na postavenie a potreby obetí, s cieľom predchádzať ich viktimizácii. Výrazné
zlepšenie by prinieslo aj zvýšenie počtu ţien v zainteresovaných profesiách, ktoré by sa
podieľali na práci so ţenami, obeťami násilia.
Problematika obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a nútenej prostitúcie si
vzhľadom na svoju špecifickosť vyţaduje samostatné koncepčné riešenie. Rada vlády pre
prevenciu kriminality zriadila expertnú skupinu pre prípravu Stratégie a Národného
akčného plánu proti obchodovaniu s ľuďmi.

Aktivity I
Úlohy
1. Vypracovať
komparačnú štúdiu
o prostriedkoch právnej
ochrany pre ţeny, obete
násilia v SR a vo
vybraných členských
štátov EÚ a na základe
jej výsledkov navrhnúť
nové legislatívne úpravy
v právnom poriadku SR
2. Vypracovať
monitorovacie správy
o postupoch orgánov
činných v trestnom
konaní a vyhodnocovacie
správy o vyuţívaní
platnej legislatívy

Zodpovedný

Indikátory

Termín

Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva, MV SR,
MPSVR SR, MS SR

31.5.2006

MV SR, GP SR

31.5.2006

6

s cieľom zefektívniť
poskytovanie ochrany
ţenám, obetiam násilia.
3. Vypracovať metodiku
vyšetrovania s cieľom
ochrániť ţeny, obete
násilia pred opakovanou
traumatizáciou a
viktimizáciou

II.

MV SR

31.5.2006

Oblasť poskytovania pomoci ţenám, ktoré zaţili alebo zaţívajú násilie

Operačný cieľ
Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ţenám, ktoré sú vystavené násiliu
alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie
vyplývajú

Charakteristika oblasti
Koordináciu aktivít, zameraných na implementáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie
plnenia Národného akčného plánu bude vykonávať Expertná skupina pre prevenciu
a elimináciu násilia na ţenách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality
v spolupráci s Odborom rodinnej a rodovej politiky MPSVR SR.
Obnovenie činnosti Expertnej skupiny pre elimináciu a prevenciu násilia voči ţenám
a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality zabezpečí aktuálne
realizovanie koordinačných aktivít a podporu vytvárania ďalších pracovných skupín a
tímov v oblasti násilia páchaného na ţenách. Táto expertná skupina v spolupráci
s Odborom rodinnej a rodovej politiky MPSVR SR a prostredníctvom Rady vlády pre
prevenciu kriminality bude koordinovať vytváranie intervenčných tímov všetkých
zainteresovaných profesií a monitorovať postupy práce, ako aj vytvárať indikátory, na
základe ktorých sa bude sledovať plnenie pokroku v problematike. Indikátory budú
vytvárané v súlade so spoločným Európskym systémom pre meranie progresu v boji
proti násiliu páchanému na ţenách.
Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ţenách a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu kriminality v spolupráci s poskytovateľmi pomoci ţenám vypracuje
štandardy na zabezpečenie adekvátnej pomoci a ochrany osobám, obetiam násilia pre
jednotlivé skupiny zainteresovaných pracovníkov (v oblasti polície, sociálnej práce,
zdravotníctva, školstva a pod.), ako aj spoločné štandardy na zabezpečenie
koordinovaného postupu zainteresovaných profesií pre adekvátnu pomoc a ochranu ţien,
na ktorých je páchané násilie. Súčasne bude uvedená skupina pripravovať správy
a aktualizovať dokumenty a pripravovať informačné materiály a metodiky postupu pri
poskytovaní pomoci obetiam násilia a vzdelávacie schémy pre profesie pracujúce v
oblasti justície, polície, zdravotníctva a sociálnej práce pre prácu so ţenami, obeťami
násilia.
Z hľadiska poskytovania pomoci a podpory v sieti sociálnych sluţieb je dôleţité, aby
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vytvorené sluţby boli zamerané na podporu týraných ţien a ich detí, ako špecifickej
cieľovej skupiny. Preto je prioritne nutné adekvátne legislatívne upraviť vykonávanie
činností zohľadňujúcich diverzifikované potreby ţien, obetí násilia. Bezpečné
ubytovanie, ochranu, poradenstvo a pomoc je nutné poskytovať všetkým rovnako bez
ohľadu na národnosť, vek, vierovyznanie alebo výšku príjmu klientiek.
Vytvorenie integrovaných intervenčných tímov odborníkov bude dôleţitou súčasťou
koordinácie práce zainteresovaných profesií v záujme efektívneho poskytovania pomoci
ţenám, obetiam násilia. Koordinovať zainteresované profesie by malo byť úlohou
sociálnych pracovníkovi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Členmi týchto tímov by
mali byť policajti, právnici, zdravotnícki a sociálni pracovníci, reprezentanti
zainteresovaných MVO, odborníci poskytujúci pomoc na linkách pomoci, v
poradenských centrách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, lekári, psychológovia,
pedagógovia, ale aj zástupcovia samosprávy a ďalší.
Vytvoriť dostatočnú sieť krízových telefonických liniek pomoci, poradenských centier a
ďalších sociálnych sluţieb pre ţeny, obete násilia v čo najkratšom čase je pre
naštartovanie riešenia problematiky násilia páchaného na ţenách nevyhnutné a bez
náleţitej zaangaţovanosti samosprávy nemoţné. V súčasnosti uţ existujú tzv.
pohotovostné telefóny na sociálnych odboroch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
ich vyuţívanie je zamerané na ochranu práv dieťaťa, ak je ohrozený ţivot a zdravie
dieťaťa. V prípadoch násilia páchaného na ţenách je veľmi často ohrozený ţivot
a zdravie dieťaťa. Vytváranie siete pomoci obetiam násilia je zaloţené nielen na
zriaďovaní nových liniek pomoci a poradenských centier, ale aj na sieťovaní
a zviditeľňovaní uţ existujúcich krízových telefonických liniek a poradenských sluţieb.
Z tohto dôvodu je dôleţité zmapovať existujúce moţnosti špecializovanej pomoci
obetiam násilia. Keďţe poskytovanie sociálnych sluţieb a vytváranie podmienok pre
realizáciu špecializovaných poradenských sluţieb pomoci je v kompetencii VÚC, je
potrebné iniciovať dialóg o riešení problematiky násilia páchaného na ţenách u všetkých
zainteresovaných strán aj na krajskej úrovni, napr. prostredníctvom krajských komisií
Rady vlády pre prevenciu kriminality.
Súčasťou práce intervenčných tímov bude aj rozširovanie informácií o moţnostiach
pomoci v prípadoch násilia páchaného na ţenách. Budú vypracované informačné
materiály o miestach a spôsoboch pomoci ţenám – všeobecne zamerané ako aj
špecifikované vzhľadom na profesiu poskytovateľov pomoci.
Čím lepšie budú profesie aktívne v trestno-právnom a občiansko-právnom procese
oboznámené s charakteristikou foriem a priebehu násilia páchaného na ţenách, jeho
príčinami a dôsledkami, tým úspešnejšie môţu byť realizované postupy na jeho
elimináciu. Policajti, advokáti, prokurátori a sudcovia
nesmú pri svojej práci
bagatelizovať prejavy násilia, zamieňať prejavy násilia s hádkou, resp. pripúšťať
kauzálnu súvislosť medzi násilím a “provokatívnym” správaním obetí, čo často slúţi na
chybné ospravedlňovanie násilia a viktimizáciu obetí. Preto bude nutné doplnenie
systému celoţivotného vzdelávania všetkých zainteresovaných profesií o problematiku
násilia páchaného na ţenách. Do všetkých relevantných podsystémov (zdravotníctvo,
školstvo, polícia, súdnictvo, sociálne veci, samosprávy a pod.) je potrebné zavádzať
nástroje nevyhnutné na skoré odhalenie a zastavenie násilia. Expertná skupina pre
prevenciu a elimináciu násilia na ţenách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu
kriminality v spolupráci s expertmi na problematiku násilia páchaného na ţenách
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vypracuje zodpovedajúce návrhy učebných plánov a učebných textov a jednotlivé rezorty
presadia ich začlenenie do rezortného vzdelávania. Budú zabezpečené podmienky pre
realizáciu špeciálnych výcvikov pre zainteresované profesie, ktoré sa budú realizovať
prostredníctvom expertov v spolupráci s MVO v rámci projektov a programov.
Jednou z dôleţitých úloh je iniciovanie špeciálnych programov pre páchateľov násilia na
ţenách s cieľom zniţovania výskytu násilia a ochrany ţien pred násilím, pričom je
efektívne vychádzať zo zahraničných skúseností s týmito programami.
Problematika násilia páchaného na ţenách sa na Slovensku začala otvárať najmä vďaka
niektorým ţenským mimovládnym organizáciám. Finančná podpora ich aktivít
prostredníctvom grantov a projektov je mimoriadne dôleţitá vzhľadom na ich dlhoročné
skúsenosti a prácu v uvedenej oblasti.
Aktivity II
Úlohy
1.Obnoviť činnosť
Expertnej skupiny pre
prevenciu a elimináciu
násilia na ţenách
a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu
kriminality
2. Zabezpečiť, v rámci
dotačnej politiky MPSVR
SR pre rok 2006, aby sa
kládol dôraz aj na
finančnú podporu
zariadení, v ktorých sa
budú vykonávať činnosti,
zohľadňujúce
diverzifikované potreby
ţien, obetí násilia
3.Vypracovať špecifické
štandardy činností
zohľadňujúce
diverzifikované potreby
ţien vystavených násiliu
alebo hrozbe násilia
v oblasti sociálnych
sluţieb na základe
štandardov krajín EÚ
4. Vytvoriť metodiky
postupu pri poskytovaní
pomoci a vzdelávacie
schémy pre profesie
pracujúce v oblasti
justície, polície,
zdravotníctva a sociálnej
práce pre prácu so
ţenami, obeťami násilia

Zodpovedný

Indikátory

MV SR

Termín
31.10.2005

MPSVR SR v spolupráci
s VÚC

Výška alokovaných
finančných prostriedkov

31.5.2008

Expertná skupina pre
prevenciu a elimináciu
násilia na ţenách
a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu
kriminality v spolupráci s
MPSVR SR

31.05.2006

MPSVR SR v spolupráci
s ÚPSVaR, MV SR,
MS SR, MZ SR
prostredníctvom
Expertnej skupiny pre
prevenciu a elimináciu
násilia na ţenách
a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu
kriminality.

31.5.2006
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5.Koordinovať spoločný
postup všetkých
zainteresovaných profesií
poskytujúcich pomoc
a ochranu ţenám, obetiam
násilia v praxi
prostredníctvom podpory
spolupráce na lokálnej
úrovni
6. Zaradiť do programov
ESF ako jednu
z oprávnených aktivít aj
vytvorenie
špecializovanej siete
krízových telefonických
liniek pomoci
a poradenských sluţieb

MPSVR SR v spolupráci
s ÚPSVaR, MV SR,
MS SR, MZ SR a VÚC

-počet modelovo
vytvorených
integrovaných
intervenčných tímov na
lokálnej úrovni

Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne k
31.5.

MPSVR SR

-počet novovytvorených
krízových telefonických
liniek pomoci

31.5.2008

7. Zaradiť explicitne do
popisov pracovných
činností zamestnancov
zameraných na
psychologické
poradenstvo pre ţeny,
obete násilia
8. Informovať verejnosť
ako včas rozpoznať
násilie páchané na ţenách
a o moţnostiach pomoci
(s osobitným zreteľom na
špecificky ohrozené
skupiny ţien)
prostredníctvom
pomáhajúcich profesií
9.Doplniť systém
celoţivotného
vzdelávania všetkých
zainteresovaných profesií
o problematiku násilia
páchaného na ţenách

ÚPSVR

-počet poradenských
pracovníkov
zaoberajúcich sa prioritne
problematikou násilia
páchaného na ţenách

31.5.2006

MPSVR SR, MZ SR,
MV SR, MS SR,
MK SR

-počet preventívnych
aktivít v oblasti násilia
páchaného na ţenách
-počet vytvorených
a distribuovaných
informačných materiálov

Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne
k 31.5.

MPSVR SR, MŠ SR,
MZ SR, MV SR, MS SR
prostredníctvom
Expertnej skupiny na
prevenciu a elimináciu
násilia na ţenách
a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu
kriminality
MPSVR SR, MV SR,
MS SR

-počet vytvorených
odborných učebných
textov
-počet dohôd v rámci
rezortov o spolupráci
s VŠ a s inými
ustanovizňami ďalšieho
vzdelávania

31.5.2008

-počet výcvikov pre
jednotlivé profesie
-počet účastníkov
tréningov
-počet vyškolených
trénerov
-počet schválených
projektov s výškou
kontrahovaných
prostriedkov

Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne
k 31.5.

MS SR, MPSVR SR

-počet realizovaných
programov
-počet odsúdených
zapojených do
špeciálnych programov
pre páchateľov násilia na

31.5. 2008

10. Zabezpečiť realizáciu
špeciálnych výcvikov pre
zainteresované profesie,
(hlavne tréningy
trénerov),
ktoré sa budú realizovať
prostredníctvom expertov
v spolupráci s MVO
v rámci projektov
a programov
11. Zabezpečiť
realizovanie špeciálnych
programov pre odsúdené
osoby za násilné trestné
činy súvisiace s násilím
páchaným na ţenách
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ţenách
12. Podporovať aktivity
mimovládnych
organizácií, ktoré pôsobia
v oblasti eliminácie
násilia páchaného na
ţenách a vytvoriť
podmienky pre
rozširovanie týchto aktivít
napr. prostredníctvom
grantových programov

III.

MPSVR SR, MZ SR,
MV SR,

-výška finančných
prostriedkov vyčlenených
primárne na riešenie
problematiky násilia
páchaného na ţenách
-počet schválených
projektov v oblasti
eliminácie násilia
páchaného na ţenách

Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne
k 31.5.

Oblasť prevencie

Operačný cieľ
Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácie, ktorá prispieva k vzniku a
tolerancii násilia

Charakteristika oblasti
Efektívna prevencia násilia páchaného na ţenách je zaloţená na zvyšovaní povedomia
spoločnosti o závaţnosti a negatívnych dôsledkoch násilia páchaného na ţenách a
propagácii nulovej tolerancie voči násiliu.
Ťaţiskovú úlohu pri presadzovaní
preventívnych opatrení a opatrení na zvyšovanie povedomia zohráva najmä
inštitucionálna výchova a médiá.
Výchovou a vzdelávaním v školskom prostredí získava dieťa predstavu o tom, aké
postoje a správanie sa v spoločnosti povaţujú za ţiadúce a aké sa odmietajú.
Inštitucionálna výchova predstavuje nenahraditeľný zdroj formovania verejnej mienky,
môţe podstatne prispieť k odmietnutiu a následnej eliminácii násilia páchaného na
ţenách. Výchova, ktorej cieľom je odmietanie akýchkoľvek násilných prejavov voči
druhým ľuďom, v tomto prípade hlavne ţenám, by mala vychádzať zo všeobecných
princípov rešpektovania ľudských práv. Vzhľadom k prevencii násilia páchaného na
ţenách je efektívne poskytovanie práve takých informácií o násilí páchanom na ţenách,
ktoré vychádzajú z porozumenia špecifickosti príčin a súvislostí jednotlivých foriem
násilia páchaného na ţenách.
Predpokladom účinnej prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách je výchova
a vzdelávanie smerujúce k odmietaniu akýchkoľvek znevaţujúcich a podceňujúcich
pohľadov na ţeny. Obzvlášť dôleţitá je uţ uvedená príprava budúcich profesionálov
v oblasti polície, školstva, zdravotníctva, sociálnej práce, práva, ale aj v oblasti mediálnej
a marketingovej komunikácie, ako osôb, ktoré pri výkone svojho povolania môţu
podstatne prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ţenách.
Problematiku násilia páchaného na ţenách (vrátane obchodovania so ţenami ) v jej
ľudskoprávnom rozmere je dôleţité integrovať do všetkých relevantných predmetov na
základných a stredných školách citlivým a vhodným spôsobom, ktorý by dostatočne
jasne vysvetľovať jej rodovú podmienenosť.
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Médiá sú jedným z najvplyvnejších nástrojov na ovplyvňovanie verejnej mienky
a postojov spoločnosti voči násiliu páchanému na ţenách. Média môţu v rámci
prevencie násilia pôsobiť priamym i nepriamym spôsobom: môţu sa zaoberať špecificky
násilím páchaným na ţenách a objektívne informovať verejnosť o skutočných príčinách
a dôsledkoch tohto násilia, môţu podporovať nenásilné vzory správania sa, poskytovať
informácie o zdrojoch pomoci pre obete, informovať o legislatívnych moţnostiach alebo
eliminovať mýty o násilí páchanom na ţenách.
S cieľom zapojiť médiá do prevencie násilia páchaného na ţenách je potrebné najskôr
začať s priebeţným vzdelávaním mediálnych pracovníkov a pracovníkov monitoringu
médií (napr. programový výbor Rady pre vysielanie a retransmisiu) a iniciovaním
spolupráce a konzultácií medzi médiami, marketingovými agentúrami a expertami na
problematiku násilia páchaného na ţenách.
Na Slovensku zatiaľ neexistuje dostatok štatistických údajov o prípadoch obťaţovania
v rámci pracovno-právnych a obdobných právnych vzťahov. Celkovému otvoreniu tejto
problematiky pomôţe zvýšenie právneho povedomia o nezákonnosti takéhoto konania
a informovanosť o prostriedkoch právnej ochrany.
Ţeny zo sociálne znevýhodneného prostredia, z etnických menších a migrantky patria k
násilím špecificky ohrozenej skupine. Často trpia nedostatkom právneho povedomia
o trestnosti páchania násilia na ţenách (najmä ak ide o násilie páchané zo strany ich
blízkych a známych), ţiadnymi alebo slabými sociálnymi kontaktmi, sú existenčne
závislé na svojom okolí, majú menšie moţnosti participácie na trhu práce. Špeciálne
zacielené aktivity zamerané na zvyšovanie ich informovanosti o trestnosti násilia
a moţnostiach pomoci sú preto nevyhnutné.
Aktivity III
Úlohy
1. V rámci realizácie
Národného plánu
výchovy k ľudským
právam akcentovať
problematiku násilia
páchaného na ţenách
2. Pri tvorbe
pedagogických
dokumentov týkajúcich sa
relevantných predmetov
základných a stredných
škôl venovať pozornosť
v rámci vzdelávania
o ľudských právach aj
problematike násilia
páchaného na ţenách
3. Realizovať vzdelávanie
mediálnych pracovníkov
a pracovníkov
monitoringu médií o

Zodpovedný

Indikátory

MŠ SR

Termín
Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne
k 31.5.

MŠ SR a jeho priamo
riadené organizácie

- počet pedagogických
dokumentov, ktoré
zohľadnili problematiku
násilia páchaného na
ţenách v ľudskoprávnom
kontexte

31.5.2008

MPSVR SR v spolupráci
s MVO

- počet mediálnych
pracovníkov zapojených
do vzdelávania
-počet vyškolených

Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne
k 31.5.
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problematike násilia
páchaného na ţenách
4. Vytvoriť pracovné
skupiny pri Radách
s cieľom motivovať
verejnoprávne médiá k
informovaniu o násilí
páchanom na ţenách
v zmysle odborných
poznatkov o problematike
5. Realizovať vzdelávacie
a informačné aktivity
na zvyšovanie právneho
povedomia
o nezákonnosti
obťaţovania v pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahoch
6. Informovať ţeny zo
špecificky ohrozených
znevýhodnených skupín
o problematike páchania
násilia na ţenách a o
moţnostiach pomoci
týmto ţenám
7. Sprístupniť informácie
o pomoci ţenám, obetiam
násilia na webovej
stránke

IV.

pracovníkov
monitoringu médií
MPSVR SR v spolupráci
s Radou STV
a Rozhlasovou radou

Slovenské národné
stredisko pre ľudské
práva, MPSVR SR
v spolupráci so
sociálnymi partnermi

Migračný úrad,
Splnomocnenkyňa vlády
pre rómske komunity,
MPSVR SR v spolupráci
s MVO

31.5.2006

- počet osôb
(zamestnanci,
zamestnávatelia,
podnikatelia, ţivnostníci)
zapojených do
preventívnych aktivít
-počet vzdelávacích
aktivít
- počet osôb zapojených
do preventívnych aktivít
-počet vypracovaných
informačných materiálov
- počet prednášok a
seminárov

MPSVR SR

Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne
k 31.5.

Priebeţne, kontrola
plnenia kaţdoročne
k 31.5.

31.12.2005

Oblasť výskumu

Operačný cieľ
Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia páchaného na
ţenách
Charakteristika oblasti
Násilie páchané na ţenách patrí k veľmi citlivým spoločenských problémom, ktorých
skúmanie nie je jednoduché. Na Slovensku sa problematika násilia páchaného na ţenách
začala dostávať do pozornosti verejnosti len prednedávnom. Poznatková báza o násilí
páchanom na ţenách je v SR v súčasnosti len málo rozvinutá, chýba výskumnícka prax,
skúsenosti a moţnosti porovnávania alebo testovania. Prvý reprezentatívny sociologický
výskum násilia páchaného na ţenách sa uskutočnil aţ na prelome rokov 2002/2003.
Uvedené okolnosti majú za následok, ţe na Slovensku absentujú vlastné základné
informácie v rovine evidenčných štatistických údajov, ako aj v rovine výskumných dát.
Pravidelnejšie sa sledujú a publikujú iba štatistiky ohlásených trestných činov. Z tohoto
pohľadu je dôleţité uskutočniť analýzu existujúceho štatistického výkazníctva a
navrhnúť jeho optimálnu formu, doplnenú o absentujúce údaje. Niektoré rezortné
štatistiky, resp. štatistiky samosprávy chýbajú úplne, je preto nevyhnutné začať s ich
zberom a spracovávaním.
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Tieto štatistické informácie by mali byť centrálne spracovávané a výsledky zistení
pravidelne publikované, s cieľom zabezpečiť dostatočnú poznatkovú bázu pre návrhy
efektívnych politík a opatrení na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách.
Riešenie problému násilia páchaného na ţenách nevyhnutne predpokladá okrem
evidenčných aj výskumné aktivity, zamerané na zber kvalitatívnych a kvantitatívnych
údajov o jednotlivých druhoch násilia páchaného na ţenách. V najbliţšom období je
potrebné zamerať výskumnú pozornosť najmä na poznávanie výskytu násilia, jeho
následkov a súvislostí, čo predpokladá zavedenie viacerých informačných zdrojov
a výskumných postupov. Pri skúmaní problematiky násilia je dôleţité pamätať aj na
moţné špecifické odlišnosti u ţien pochádzajúcich z iných kultúrnych alebo sociálnych
prostredí (migrantky, ţeny zo sociálne znevýhodneného prostredia a etnických menšín).
Výskumy, ktoré sa v SR doteraz uskutočnili, boli financované takmer výlučne zo
zahraničných zdrojov (OSN, zahraničné nadácie a fondy). V tomto smere má SR
moţnosť vstúpiť do programov EÚ, podporujúcich výskum násilia páchaného na
ţenách. Ide napr. o program EÚ DAFNÉ II. Vstup SR do tohto programu predpokladá
vynaloţenie prostriedkov štátneho rozpočtu.
Kooperácia a výmena informácií a príkladov dobrej praxe medzi výskumnou sférou
a štátnou správou je nevyhnutným predpokladom na budúce zabezpečenie rozvoja
inštitucionálnej a legislatívnej siete a rozvoja potrebných politík, sluţieb pomoci a
ochrany obetí.
Dobré skúsenosti a praktiky v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách
v medzinárodnom kontexte boli pretransformované do spoločného Európskeho systému
pre meranie progresu v boji proti násiliu páchaného voči ţenám. Na základe ich
zovšeobecnenia bol vytvorený Základný rámec a indikátory v oblasti rozpočtov,
legislatívy, justície, poskytovania sluţieb, vzdelávania odborníkov, občianskej
spoločnosti, zberu údajov a prevencie. Spomínaný súbor indikátorov je moţné vyuţiť pri
monitorovaní a evaluácii progresu dosiahnutého v oblasti prevencie a eliminácie násilia
páchaného na ţenách.

Aktivity IV
Úlohy
1. Skvalitniť existujúci
systém štatistického
výkazníctva (vrátane
rezortných
administratívnych
zdrojov)
v oblasti násilia
páchaného
na ţenách
2. V nadväznosti na
skvalitnenie informácií
v oblasti násilia na
ţenách, zo strany
relevantných rezortov,

Zodpovedný

Indikátory

Termín

MPSVR SR, MV SR,
MS SR, GP SR, MZ SR
v spolupráci s VÚC

-počet nových, resp.
pozmenených
štatistických
ukazovateľov týkajúcich
sa násilia páchaného na
ţenách minimálne v
rozsahu indikátorov,
uvedených v úlohe 2

31.5.2006

ŠÚ SR

- počet trestných činov
násilia páchaného na
ţenách podľa skutkovej
podstaty (ublíţenie na
zdraví, vraţdy, sexuálne

31.5.2008
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rozšíriť systém
súhrnného spracovania
týchto informácií formou
štatistických výstupov
a zabezpečiť ich
pravidelné publikovanie

3. Realizovať výskumy a
prieskumy o násilí
páchanom na ţenách
(vrátane špecificky
znevýhodnených skupín
ţien) ako poţiadavky na
takýto výskum v rámci
špecializovaných
rezortných výskumných
inštitúcií
4. Finančne zabezpečiť
zapojenie SR do
programov EÚ
podporujúcich výskum
násilia páchaného na
ţenách
5. Vypracovať
monitorovacie správy o
implementácii politík
a aktivít zameraných na
potieranie násilia
páchaného na ţenách na
základe súboru
spoločných indikátorov
EÚ za účelom
zmapovania situácie
v SR.

násilie, sexuálne
zneuţívanie (dievčatá do
15 rokov) vydieranie,
psychické a fyzické
týranie, obťaţovanie v
pracovnoprávnych
a obdobných právnych
vzťahoch a pod.) a ich
delenie podľa pohlavia
páchateľa a miesta
spáchania trestného činu
- vývojové trendy
v ročných časových
radách
MPSVR SR, MK SR,
MŠ SR,

-počet zrealizovaných
výskumov, prieskumov
a publikovaných štúdií

priebeţne,
kontrola plnenia
kaţdoročne k 31.5.

MPSVR SR, MF SR

-počet programov do
ktorých SR vstúpila
-kofinancovanie účasti
SR

31.5.2008

MPSVR SR, MV SR
prostredníctvom
Expertnej skupiny pre
prevenciu a elimináciu
násilia na ţenách
a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu
kriminality

- počet monitorovacích
správ a mapovacích
výstupov

Priebeţne, kontrola
plnenia
k 31.5. 2008
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PRÍLOHA 1

AKČNÝ PLÁN DÁNSKEJ VLÁDY
NA ODSTRÁNENIE NÁSILIA VOČI ŢENÁM

8. marec 2002
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1. Predslov
Hoci je násilie trestný čin, ţeny a deti trpia týraním práve tam, kde by sa mali cítiť
najbezpečnejšie – vo svojich domovoch.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe osoba, ktorá pácha násilie, je príbuzný, je veľmi ťaţké pôsobiť
proti takémuto typu týrania.
Postoj vlády k tomuto problému je jasný. Domáce násilie je neprijateľné.
Musíme teda vynakladať vytrvalé, včasné a mnohostranné úsilie zahrnujúce rôznorodé
subjekty, aby sme zabezpečili lepšiu pomoc obetiam násilia a zabránili domácemu násiliu.
Vláda má za cieľ premeniť svoje slová na skutky. V spolupráci s ministrom pre integráciu
a ministrom vnútra a zdravotníctva sme pripravili komplexný akčný plán proti domácemu
násiliu.
Stanovili sme si tieto štyri ciele:
 Obete musia dostať pomoc, ktorú potrebujú.
 Príslušné orgány sa musia zlepšiť v riešení prípadov domáceho násilia.
 Domáce násilie je potrebné dostať pod kontrolu. Musí sa prerušiť kruh násilia
pomocou nápravnej liečby páchateľa.
 Prevencia násilia sa musí zlepšiť a bliţšie vymedziť prostredníctvom zhromaţďovania
ďalších údajov o príčinách a rozsahu násilia. Postoje k násiliu sa musia zmeniť.
Nie kaţdý pouţíva násilie na riešenie sporov. Je však očividné, ţe násilia voči ţenám sa
dopúšťajú v prvom rade muţi. Násilie muţov voči ţenám je moţné chápať ako prejav
zásadnej nerovnosti medzi dvoma pohlaviami – problém rovnosti pohlaví.
Toto je ďalší dôvod, prečo nadišiel čas prijať kroky zamerané na zmenu postojov
k domácemu násiliu. Tento osobitný druh násilia si vyţaduje, aby sme prijali holistický
prístup na zvýšenie pomoci obetiam a na oklieštenie rozsahu násilia. Príčiny a prejavy
domáceho násilia sú mnohotvárne a zahrnujú široký okruh zúčastnených strán. My musíme
účinne skoncovať s násilím tak, ţe včas zintenzívnime úsilie rôznych subjektov vrátane
polície a sociálnych a zdravotníckych orgánov. Úspešný akčný plán si vyţaduje našu
spoluprácu s mnohopočetnými dobrovoľníkmi, ktorí vloţia svoju energiu na pomoc obetiam
domáceho násilia.

Henriet Kjær
ministerka pre rovnosť pohlaví

Lene Espersen
ministerka spravodlivosti
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2. Úvod
Násilie voči ţenám nie je nový jav. V minulosti sa však násilie vnímalo ako problém, ktorý sa
mal uchovať v oblasti súkromia. Dnes tomu tak nie je. V Dánsku, ako aj v medzinárodnom
meradle sa násilie povaţuje za porušenie osobnej slobody a ľudských práv obete.
Násilie voči ţenám je širokospektrálny problém. Násilie je iba zriedkakedy jednorázový jav,
mal by sa vnímať skôr ako proces, ktorý uvádza obete pod rastúci tlak. Násilné útoky narúšajú
sebaúctu obetí, často vyvolávajú fyzické a psychické poškodenie, ktoré pretrváva aj po
skončení násilia.
Okrem toho, ţe násilie má negatívny vplyv na samotnú ţenu, má aj celý rad vedľajších
účinkov na rodinu, ktorá ţije v tieni násilia. Deti z domácností, kde sa vyskytuje násilie, si
vyţadujú zvláštnu pozornosť. Pre ne je násilie traumatickou skúsenosťou, ktorá môţe mať
vplyv na ich budúce spoločenské zručnosti.
Mnohé naznačuje, ţe keď ide o domáce násilie, vidíme iba špičku ľadovca. Číselné údaje
Svetovej banky ukazujú, ţe pribliţne 20% ţien na svete sú obeťami bitia alebo sexuálneho
vykorisťovania – ale väčšina tohto násilia ostáva ukrytá. Výskumy v Dánsku preukázali, ţe
spomedzi ţien, ktoré sa po tom, ako boli zbité, obrátili na útulky pre ţeny, iba 25% sa
rozhodlo oznámiť trestný čin.
Násilie nielenţe ničí kvalitu ţivota obetí, ale má vplyv aj na ekonomiku. Odhady
vychádzajúce zo štúdií v iných európskych krajinách naznačujú, ţe násilie voči ţenám stojí
dánsku spoločnosť kaţdoročne okolo 370 mil. DKK.
Úsilia, ktoré je moţné zvýšiť
Na boj proti násiliu sa uţ vynakladá značné úsilie, do ktorého sú zapojení mnohí účastníci.
Z tohto hľadiska zohrávajú útulky pre ţeny rozhodujúcu úlohu. V súčasnosti je v Dánsku
pribliţne 40 útulkov, ktoré poskytujú dočasné útočisko pre bité/ohrozené ţeny s alebo bez
detí. Útulky poskytujú obetiam okrem pomoci a útočiska aj informácie o domácom násilí
a preventívne a následné činnosti.
Miestne a regionálne orgány sa vo zvýšenej miere zapájajú do financovania útulkov. Miestne
orgány sú takisto poverené úlohou poskytovať obetiam poradenstvo a starostlivosť o deti
v rodinách, ktoré sú vystavené násiliu. Kaţdoročne ostáva v útulkoch v rôznej dĺţke trvania
pribliţne 2 000 detí. Tieto deti sú sociálne ohrozené a vyţadujú si zvláštnu pozornosť.
V pomoci obetiam a v predchádzaní násiliu zohráva kľúčovú úlohu polícia. Polícia odpovedá
na volania týkajúce sa domáceho násilia, koná ako sprostredkovateľ v prvej línii alebo
odkazuje ţeny a deti do útulku. Polícia je takisto zodpovedná za písanie hlásení o incidentoch
a o vyšetrovaní prípadov. To, ako polícia zvláda prípady, môţe mať rozhodujúci vplyv na to,
ako bude obeť vnímať stanovisko spoločnosti, ktoré zaujme k domácemu násiliu a na to, do
akej miery sa bude násilie povaţovať za porušenie integrity obetí.
Pohotovosť a všeobecní lekári takisto prichádzajú do styku s obeťami domáceho násilia
v ranom štádiu. Okrem toho, ţe si obete nechajú ošetriť zranenia, môţu nadviazať osobný
rozhovor so všeobecným lekárom a dostať finančnú pomoc na psychologickú liečbu.
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Zdravotnícke orgány, ktoré sú viazané mlčanlivosťou, nemôţu napr. podať informácie ďalej,
ani postúpiť správy sociálnym úradom. Pri ďalších úsiliach v budúcnosti potrebujeme byť
informovaní o tom, ako táto povinnosť mlčanlivosti obmedzuje pomoc obetiam, pretoţe obete
potrebujú mnohostrannú pomoc rôznych subjektov a holistickú pomoc, čo im umoţní vrátiť
sa do bezpečného ţivota bez násilia.
Akčný plán vlády zohľadňuje potrebu budúcich úsilí na posilnenie mnohých existujúcich
činností vrátane činností útulkov, policajnej práce a poskytnutie právomoci sociálnym
a zdravotníckym úradom. Potrebujeme však preskúmať aj nové spôsoby na usmernenie
všeobecných úsilí.
Niektoré oblasti si vyţadujú vynaloţenie mimoriadneho úsilia, pretoţe pribudli skupiny, ktoré
sú obzvlášť vystavené domácemu násiliu.
Bité ţeny často prichádzajú do útulkov spolu s deťmi a v roku 2000 bolo v útulkoch pribliţne
toľko detí ako dospelých. Toto sú najhoršie záţitky pre deti a my potrebujeme vynakladať
cielené úsilie zamerané na následnú pomoc pre ne. Deti sú obzvlášť postihnuté premiestením
z ich obvyklého prostredia a zvyčajne nemôţu chodiť do školy tak ako predtým, kým sú
v útulku.
Podiel bitých ţien v krízových centrách patriacich k etnickej menšine dosiahol za posledné
roky 35%. Ţeny utečenky a imigrantky zostávajú v útulkoch dlhšie ako dánske ţeny
a častejšie sa vracajú k páchateľovi. Ţeny z etnických menšín majú v určitých oblastiach
určité špecifické potreby. Iniciatívy vlády sa musia prispôsobiť zvláštnym potrebám tejto
skupiny ţien a my by sme mali preskúmať, ako zlepšiť našu pomoc tejto skupine.
Takisto nám chýbajú poznatky o násilí voči ţenám so zníţenou fyzickou alebo duševnou
funkčnou spôsobilosťou a o tom, akú pomoc potrebujú.
Vláda dospela k záveru, ţe okrem zvýšenia pomoci obetiam je dôleţité zamerať úsilia na
pretrhnutie kruhu násilia. V súčasnosti existuje málo moţností poradenstva pre násilníckych
muţov, ktorí chcú zmeniť svoje násilnícke správanie. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, ţe
moţnosti poradenstva a skutočnej liečby by mohli byť mimoriadne významné v prevencii
domáceho násilia. Výsledky z nemnohých existujúcich poradenských programov a počet
prieskumov naznačujú, ţe v celej krajine je potrebných viac podobných ponúk.
Vláda bude klásť na prvé miesto úsilia zamerané proti všetkému prevládajúcemu násiliu voči
nevinným občanom a na podporu najohrozenejším skupinám v dánskej spoločnosti. Tento
akčný plán by sa mal chápať ako súčasť rozsiahlej, dlhodobej stratégie boja proti násiliu.
Ministerstvo spravodlivosti aj ministerstvo sociálnych vecí pripravilo špecifické akčné plány,
ktoré sa majú uviesť do praxe na jar v roku 2002. Akčný plán ministerstva spravodlivosti
„Stop násiliu“ sprevádzajú prísnejšie tresty za násilie a zameriava úsilia na deti, mládeţ
a prvopáchateľov. Akčné programy vlády pre najslabšie skupiny „Naša vzájomná
zodpovednosť“ sú zamerané na bezdomovcov, duševne chorých, prostitútky, narkomanov
a alkoholikov, atď. Akčné plány sa vzájomne dopĺňajú a zabezpečujú holistické úsilie na
skoncovanie s násilím a na pomoc sociálne ohrozeným skupinám.
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Akčný plán v krátkosti
Vláda má v úmysle pozdvihnúť existujúce činnosti a hľadať nové cesty s cieľom poskytnutia
lepšej pomoci obetiam týrania a na zabránenie domácemu násiliu. V dôsledku toho vláda
uvádza do praxe komplexný, holistický akčný plán, ktorý zahrňuje štyri prvoradé cieľové
oblasti. Vláda plánuje zahájiť v roku 2002 tieto činnosti:
Pomoc obetiam
 Preskúmať kapacitu útulkov.
 Pripraviť informačné broţúry v niekoľkých jazykoch o opatreniach na pomoc bitým
ţenám.
 Vytvoriť webovú stránku v niekoľkých jazykoch o opatreniach na pomoc bitým
ţenám.
 Zriadiť nepretrţitú telefonickú poradenskú sluţbu.
 Zamerať úsilia na obzvlášť ohrozené skupiny – deti a ţeny z etnických menšín.
 Ponúknuť poplašné zariadenia pre prípad útoku ţenám ohrozeným týraním.
Aktivity zamerané na páchateľov
 Realizovať projekt liečby násilníckych muţov s cieľom ustanovenia stálych
regionálnych liečebných programov v neskoršom štádiu.
 Preskúmať moţnosť zavedenia systému, v ktorom sa páchateľ dočasne odsťahuje
z domu, čím sa umoţní obeti, aby ostala doma.
 Preskúmať, či by bolo dostupných viac postihov vo vzťahu k ľuďom, ktorí narúšajú
súkromie druhých.
 Stanoviť liečbu násilníckeho správania ako podmienku pre podmienečné odsúdenie za
násilie.
 Posúdiť moţnosti rozšírenia moţností liečby pre tých, ktorí si odpykávajú trest.
Aktivity zamerané na profesionálnych pracovníkov
 Spustiť informačnú kampaň o domácom násilí.
 Zriadiť medzirezortné regionálne tímy s cieľom spolupráce a výmeny informácií.
 Pripraviť súbor nástrojov pre profesionálnych pracovníkov obsahujúci zákony
a nariadenia, cieľové oblasti, príslušné kontaktné miesta, rady a usmernenia.
Poznatky a informácie
 Uskutočniť všeobecné prieskumy s cieľom zmapovania rozsahu domáceho násilia.
 Pripraviť štatistiku obetí so špecifickým zameraním na pohlavie.
 Pripraviť ukazovatele na meranie vývoja rozsahu domáceho násilia ako súčasť
dánskeho predsedníctva EÚ.
 Preskúmať, či ţeny so zníţenou fyzickou alebo duševnou funkčnou spôsobilosťou
zaţívajú zvláštne problémy čo sa týka domáceho násilia.
 Zabezpečiť kvalifikovanú priebeţnú verejnú diskusiu za účelom zmeny
prevládajúceho tichého akceptovania domáceho násilia.
Financovanie
Po dohode medzi Kresťanskou ľudovou stranou, liberálmi, Konzervatívnou stranou,
Socialistickou ľudovou stranou, sociálnymi demokratmi a sociálnymi liberálmi o zriadení
fondu na sociálne iniciatívy pre najviac marginalizované osoby (Satspuljen) sa rozhodlo, ţe
počas nadchádzajúcich troch rokov sa kaţdoročne pridelí 10 mil. korún za účelom
zintenzívnenia úsilí proti násiliu voči ţenám.
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Medzirezortná pracovná skupina
Na jar 2000 zriadila predchádzajúca dánska vláda medzirezortnú pracovnú skupinu pre
domáce násilie voči ţenám a obchodovanie s ľuďmi. Pracovnú skupinu tvoria okrem
ministerstva pre rovnosť pohlaví, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra
a zdravotníctva, ministerstvo sociálnych vecí a ministerstvo pre integráciu. Pracovná skupina
posúdila rôzne aspekty domáceho násilia a prerokovala iniciatívy na zintenzívnenie úsilia
v tejto oblasti. Pracovná skupina pripravila „Štatút“ celoštátnych, regionálnych
a dobrovoľníckych úsilí zameraných na domáce násilie. Tento štatút odporúča celý rad
iniciatív na zvýšenie úsilí v danej oblasti. Pracovná skupina zapojila do prípravy tohto štatútu
expertov a dobrovoľnícke organizácie. Tento akčný plán vychádzal zo „Štatútu“ a odporúčaní
pracovnej skupiny. Za účelom získania „Štatútu“ a odporúčaní sa obráťte na ministerstvo pre
rovnosť pohlaví na č. +45 3392 3311, alebo choďte na stránku www.lige.dk
Okrem priebeţnej práce zameranej na obchodovanie so ţenami bola pracovná skupina
poverená úlohou koordinácie vzájomných a medzirezortných aktivít a hodnotenia úsilí
vynaloţených na základe akčného plánu vlády.
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3. Aktivity dánskej vlády zamerané na boj proti násiliu voči ţenám

Pomoc obetiam
Ciele: Zlepšiť pomoc obetiam násilia v celoštátnom meradle

Vláda má za cieľ zlepšiť pomoc obetiam tak, aby si tieto mohli čo najskôr vytvoriť bezpečný
ţivot. Toto si vo všeobecnosti vyţaduje, aby mali obete miesto, kde môţu zostať, aby mali
pocit bezpečia pred ďalším týraním a hrozbami a aby si boli vedomé moţností výberu
pomoci, na ktorú majú nárok. Niektoré ţeny a deti sú obzvlášť vystavené ohrozeniu
a potrebujú pomoc prostredníctvom zvláštnych činností.
Vo všeobecnosti majú útulky očividný problém s kapacitou. Zatiaľ čo sa v roku 2000
presťahovalo do útulkov 2 083 ţien, 800 bolo zamietnutých. Nedostatočná kapacita by mohla
znamenať, ţe v útulkoch je potrebných viac miest, ale mohlo by to naznačovať aj to, ţe náš
systém odkazovania ţien na iné miesta ponecháva priestor na zlepšenie. Musíme určiť, ktoré
iniciatívy budú najlepšie na riešenie kapacitných problémov.
Pre väčšinu ţien sú dobre známe útulky, avšak mnohé ţeny vedia veľmi málo o iných
dostupných moţnostiach pomoci. Niektoré ţeny nevedia dokonca ani to, ţe domáce násilie je
trestný čin. Inými slovami, je potrebná rozsiahla informačná kampaň, aby boli bité/ohrozené
ţeny informované o svojich moţnostiach výberu a o svojich právach.
Deti sú hlboko zasiahnuté násilím v rodine. V roku 2002 bolo v útulkoch 2 024 detí počas
rôzne dlhých období. Keď ţeny privádzajú svoje deti so sebou do útulkov, tieto deti sú na
určité obdobie vytrhnuté zo svojho zvyčajného prostredia – zo svojho domova aj zo svojich
sociálnych kontaktov – a vo väčšine prípadov takisto nemôţu navštevovať školu. Deti si
vyţadujú osobitné úsilie a pomoc pri zvládaní ich záţitkov spojených s násilím. Hoci
v útulkoch sú pracovníci so špecializáciou na prácu s deťmi, výskumy ukazujú, ţe je potrebné
zvýšené úsilie.
Útulky pre ţeny v celom Dánsku zaţili značné zvýšenie počtu ţien iného ako dánskeho
etnického pôvodu. V roku 2000 tvorila táto skupina 35% všetkých ţien nachádzajúcich sa
v útulkoch, a tieto zostávajú v útulkoch dlhšie ako dánske ţeny. Týmto sa zvýšili aj nároky na
tlmočenie a takisto aj pracovníci útulkov potrebujú doplňujúce odborné školenie o kultúrnych
a tradičných modeloch správania. Dôvod, prečo viac ţien z etnických skupín hľadá útočisko
v útulkoch, spočíva v tom, ţe majú veľmi často slabé alebo ţiadne sociálne kontakty a ţe sú
zväčša finančne závislé na svojich manţeloch.
Ţeny sa musia cítiť bezpečne – aj mimo útulku. Existuje aj obmedzený počet ponúk na
poplašné zariadenia pre prípad útoku pre ţeny ohrozené násilím. Skúsenosti
s poplašnými zariadeniami pre prípad útoku sú natoľko pozitívne, ţe vláda má v úmysle
zabezpečiť, aby takéto poplašné zariadenie bolo ponúknuté ţenám, ktoré predchádzajúci
partneri alebo manţelia týrali a ktoré riskujú ďalšie týranie. Týmto sa vo všeobecnosti zvýši
pocit bezpečnosti obetí, a tým aj kvalita ich ţivota.
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Aktivity
Aktivity na pomoc obetiam
1. Prieskum kapacity útulkov a počtu
odmietnutých ţien. Prieskumy musia byť
koncipované tak, aby ukázali, či existuje
bezprostredná potreba ďalších miest – či sa
má celkovo zvýšiť kapacita a či sa má zlepšiť
systém odkazovania ţien na iné miesta.
2. Príprava informačných broţúr, ktoré majú
byť dostupné v kniţniciach, u lekárov, na
pohotovosti,
v zariadeniach
sociálnych
sluţieb atď.. Broţúra by mala poskytovať
informácie
o dostupných
ponúkaných
moţnostiach pomoci. Mala by byť preloţená
do všetkých príslušných cudzích jazykov.
3. Príprava webovej stránky. Táto webová
stránka by mala obsahovať informácie
o ponúkaných moţnostiach pomoci, ktoré
môţe tento systém poskytnúť ţenám. Mala by
byť preloţená do všetkých príslušných
cudzích jazykov.
4. Rozvoj modelu horúcej linky, ktorý sa má
otestovať v skúšobných projektoch vo
vybraných krajinách. Cieľom z hľadiska
dlhodobej
perspektívy
je
zriadenie
nepretrţitej
24-hodinovej
telefonickej
poradenskej sluţby v rámci útulkov.
5. Zintenzívnenie úsilia zameraného na deti.
Realizácia projektu „Násilie v rodine“ so
zvláštnym zameraním na záujmy a blahobyt
detí.
6. V miestnych úradoch podporovanie
skúseností získaných počas projektov v rámci
zdruţenia KRIB
7. Výskum osobitných problémov ţien
z etnických menšín s cieľom realizácie
potrebných iniciatív. V tejto práci sa majú
vyuţiť skúsenosti zo súčasných úsilí útulkov.
8. Vypracovanie ponuky doplňujúceho
odborného školenia pre pracovníkov útulkov,
aby mohli poskytovať pomoc bitým ţenám
z etnických menšín.
9. Ponuka poplašných zariadení pre prípad
útoku pre ţeny ohrozené týraním. Pri aktivácii
odošle poplašné zariadenie informáciu o
lokalizácii obete priamo do kontrolného
centra, ktorú ďalej odošle najbliţšej policajnej
stanici.

Zodpovedný orgán
Ministerstvo pre rovnosť pohlaví

Ministerstvo pre rovnosť pohlaví

Ministerstvo pre rovnosť pohlaví

Ministerstvo sociálnych vecí

Ministerstvo sociálnych vecí

Ministerstvo pre rovnosť pohlaví

Ministerstvo pre rovnosť pohlaví

Ministerstvo spravodlivosti
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10. Z dlhodobej perspektívy sa rovnosť Ministerstvo pre integráciu
pohlaví môţe stať súčasťou osnov výučby
dánskeho jazyka, ktoré poskytujú miestne
úrady etnickým menšinám.
11. Sprostredkovanie skúseností z projektu Ministerstvo sociálnych vecí
„Násilie v rodine“ s cieľom zvýšenia kvality
vo všeobecnosti.

Aktivity zamerané na páchateľov
Cieľ: Pretrhnúť kruh násilia
Aby sa pretrhol kruh násilia, úsilie sa musí zamerať na páchateľov. Násilnícka osoba je
zodpovedná za zastavenie násilia a my by sme mali zabezpečiť, aby sa násilie neopakovalo
v nových vzťahoch alebo aby ho deti nepreberali. Na to je potrebné, aby sa páchateľ liečil
a aby sa mu zabránilo v tom, aby sa znovu neuchýlil k násiliu.
Dnes existuje iba málo stálych moţností ponúkajúcich poradenstvo pre násilníckych
muţov, ktorí chcú skoncovať so svojím tyranským správaním a v súčasnosti nie je v Dánsku
dostupná ţiadna skutočná liečba násilníkov. Poradenstvo pre násilníkov je dôleţitým
predpokladom pre boj s násilím. Práve preto dánska vláda iniciovala projekt liečby
násilníckych muţov. Projekt „Psychosociálny učebný program pre muţov s modelmi
násilníckeho správania“ je zameraný na mapovanie, analýzu a opis situácií a minulosti
násilníckych muţov. Tieto poznatky vytvoria východisko pre vypracovanie ponuky moţností
pre týchto muţov, ako aj pre výchovu a vzdelávanie inštruktorov schopných pracovať
s násilníckymi muţmi. Tieto projekty sa realizujú spoločne s miestnymi a regionálnymi
orgánmi a útulkami a budú trvať tri roky. Získané skúsenosti sa zhromaţdia a budú sa
rozširovať po celej krajine. Z hľadiska dlhodobej perspektívy má vláda v úmysle zriadiť stále
regionálne ponuky. Okrem toho sa vláda bude zaoberať moţnosťou rozšírenia vyuţitia liečby
pre páchateľov, ktorí si odpykávajú nepodmienečný trest.
V prípadoch domáceho násilia je typické, ţe sú to práve ţeny, ktoré sa musia odsťahovať do
útulku a spolu s deťmi trpieť negatívne dôsledky. Na druhej strane, páchateľ ostáva doma. Zo
spoločenského hľadiska je toto neekonomické a aj nespravodlivé voči obeti. Vláda bude preto
hľadať taký model, na základe ktorého sa z domu odsťahuje páchateľ. Takýto model by mal
aj preventívny účinok, pretoţe odsťahovanie páchateľa z domu bude mať pravdepodobne
väčší vplyv na páchateľa – je veľký psychologický rozdiel v tom, či o povolenie na návrat
domov bude musieť ţiadať páchateľ alebo obeť.
Aktivity
Aktivity zamerané na páchateľov
Zodpovedný orgán
1. Rozvoj a ustanovenie regionálnych Ministerstvo sociálnych vecí
liečebných programov
2. Práca zameraná na nájdenie systému, Ministerstvo spravodlivosti
v ktorom bude moţné násilníkov (oboch
pohlaví) odsťahovať z domu. Toto by malo
byť koordinované s programami pomoci
určenými tak pre obete, ako aj pre páchateľov
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3. Posúdenie toho, či by sme mali podľa §265 Ministerstvo spravodlivosti
dánskeho Trestného zákona uľahčiť ukladanie
trestov ľuďom, ktorí bez upozornenia narušia
súkromie druhých (obmedzujúci príkaz)
4. Zváţenie povinnej liečby násilníckeho Ministerstvo spravodlivosti
správania ako podmienky pre podmienečný
trest za násilie.
5. Zhodnotenie moţností rozšírenia ponuky Ministerstvo spravodlivosti
liečby počas výkonu trestu odňatia slobody.

Aktivity zamerané na profesionálnych pracovníkov
Cieľ: Zabezpečiť, aby profesionálni pracovníci mali odborné spôsobilosti
potrebné pre poskytovanie pomoci obetiam
Vláda má v úmysle zabezpečiť efektívnu prevenciu domáceho násilia a primeranej pomoci
pre obete násilia. Do úsilí Dánska proti násiliu je zapojených mnoho účastníkov a my musíme
optimálnym spôsobom vychádzať zo zdrojov a moţností rôznych účastníkov. To si vyţaduje,
aby boli príslušné orgány informované o celkových moţnostiach pre poskytovanie pomoci
obetiam – aj mimo vlastnej profesionálnej sféry týchto orgánov – čo umoţní týmto orgánom
lepšie zacieliť svoje úsilia v ranom štádiu. Okrem toho je potrebné poskytnúť verejným
a súkromným účastníkom (doplňujúce) odborné školenie o problémoch násilia a zlepšiť
spoluprácu medzi účastníkmi.
Polícia je často prvým štátnym orgánom, ktorý sa stretáva s obeťami a páchateľmi v súvislosti
s násilím. Je typické, ţe polícia je poverená niekoľkými úlohami v súvislosti s domácim
násilím: zabránením eskalácii konfliktu, sprostredkovaním medzi rozhádanými stranami
a podať ţalobu proti páchateľovi. Podľa memoranda dánskeho generálneho prokurátora z 31.
augusta 2002 o vyšetrovaní prípadov týkajúcich sa násilia medzi partnermi má polícia
povinnosť dať podnet na vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, ţe došlo
k trestnému činu – aj keď si obeť neţelá oznámiť incident alebo zruší svoje oznámenie.
Sociálne alebo zdravotnícke orgány a všeobecný lekár, títo všetci zohrávajú rozhodujúcu
úlohu pri liečbe bitých ţien. Obete často neodhalia pravú príčinu svojich zranení, alebo sa
obrátia na tieto orgány alebo všeobecného lekára a opisujú psychosomatické ochorenia bez
toho, aby vysvetlili domácu situáciu. Vláda má v úmysle zvýšiť schopnosť skupín
profesionálnych pracovníkov riešiť takéto situácie. Skupiny profesionálnych pracovníkov,
ktoré prichádzajú do styku s takýmito obeťami, musia byť vybavené „súborom nástrojov“.
Súbor nástrojov musí obsahovať vládne nariadenia, moţnosti odkázania na iné miesto,
cieľové oblasti, rady a usmernenia.
Musíme zabezpečiť, aby bola obetiam násilia poskytnutá potrebná pomoc od polície, orgánov
a dobrovoľníckych organizácií. Toto bude moţné iba vtedy, ak budú príslušné orgány
a dobrovoľnícke organizácie vedieť, ako ostatné zúčastnené strany organizujú svoje úsilia
v tejto oblasti a ak tieto zúčastnené strany ustanovia mnohostrannú spoluprácu rôznych
subjektov.
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Aktivity
Aktivity zamerané na profesionálnych
Zodpovedný orgán
pracovníkov
1. Realizácia celoštátnej kampane pre Ministerstvo pre rovnosť pohlaví
profesionálnych pracovníkov. Kampaň bude
pozostávať z jednodenných regionálnych
seminárov.
2. Analýza efektívnosti existujúcej spolupráce Ministerstvo pre rovnosť pohlaví
medzi príslušnými skupinami profesionálnych
pracovníkov a posúdenie toho, ako by sa
spolupráca dala zlepšiť.
3.
Zriadenie
mnohostranných
tímov Ministerstvo
pre
rovnosť
z viacerých subjektov, v rámci ktorých sa Ministerstvo sociálnych vecí
profesionálni pracovníci zaoberajúci sa
rôznymi stránkami násilia voči ţenám môţu
stretnúť a vymeniť si skúsenosti o priebeţnom
rozvíjaní úsilí zameraných na predchádzanie
násiliu a pomoc obetiam.
4.
Príprava
súboru
nástrojov
pre Ministerstvo pre rovnosť pohlaví
profesionálnych pracovníkov zaoberajúcich sa
násilím v rámci rodiny. Takýto súbor
nástrojov musí obsahovať vládne nariadenia,
moţnosti odkázania na iné miesto, cieľové
oblasti, rady a usmernenia.
5. Zlepšenie spolupráce štátnych orgánov Ministerstvo sociálnych vecí
s útulkami.
6. Podať ucelený obraz o vzdelávaní o násilí Ministerstvo pre rovnosť pohlaví
voči ţenám v príslušných vzdelávacích
inštitúciách. Naším cieľom z dlhodobej
perspektívy
je
ukázať
vzdelávacím
inštitúciám, ako môţu zlepšiť vzdelávanie
o násilí voči ţenám.

pohlaví/

Poznatky a informácie
Cieľ: Rozvíjať kvalifikované poznatky a zabezpečiť priebeţnú verejnú
diskusiu o domácom násilí

Poznanie príčin a rozsahu násilia tvorí základný predpoklad pre organizáciu cieleného úsilia
proti násiliu.
V Dánsku nemáme ţiadnu dokumentáciu o presnom rozsahu násilia voči ţenám, existujú
však určité odhady v tejto oblasti. Komplexná štúdia štátneho komisára polície z polovice 90.
rokov odhaduje, ţe pribliţne 4 250 ţien je ročne vystavených 10 000 prípadom násilia.
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Vláda má v úmysle zaviesť širokú škálu iniciatív na zabezpečenie toho, aby sme získali
kvalifikované poznatky o rozsahu, príčinách a dôsledkoch násilia a aby sa začala diskusia
o násilí.
Toto sa vzťahuje aj na oblasti, ktorým predtým chýbalo zameranie. Chceme preskúmať, či
ţeny so zníţenou fyzickou alebo duševnou funkčnou spôsobilosťou potrebujú zvláštnu
pomoc, keď ich partneri bijú. Zahraničné štúdie ukazujú, ţe postihnuté ţeny sú viac vystavené
násiliu ako plne spôsobilé ţeny, nevieme však, či toto platí aj pre Dánsko.
Aktivity
Získavanie poznatkov a šírenie informácií
Zodpovedný orgán
1. Mapovanie rozsahu násilia. Dánsko sa Ministerstvo spravodlivosti
zúčastňuje na medzinárodnom prieskume
násilia voči ţenám (Medzinárodný prieskum
násilia voči ţenám – International Violence
Against Women Survey – IVAWS). Očakáva
sa, ţe tento prieskum, ktorý zahrnuje
samostatnú nordickú sekciu, bude obsahovať
rozhovory pribliţne s 5 000 ţenami z kaţdej
krajiny. Naša účasť na prieskume obetí
poskytne nielen základné a komplexné
informácie o násilí a sexuálnom násilí voči
ţenám v Dánsku, ale ţe uvedie tieto
informácie do medzinárodného/nordického
kontextu. Na základe tohto prieskumu
môţeme odhadnúť rozsah bitia ţien
v porovnaní s násilím, ktoré spáchali iní – t.j.
predchádzajúci manţelia/partneri, známe
a neznáme osoby. Okrem toho, prieskum bude
zahrnovať informácie o zapojení právneho
systému do takýchto prípadov a vyuţívanie
útulkov bitými ţenami a pod.
Na ţiadosť Výboru pre výskumnú politiku Ministerstvo spravodlivosti
ministerstva spravodlivosti posúdila pracovná
skupina, do ktorej patria zamestnanci
oddelenia D (oddelenia údajov) Štátneho
komisára polície a Štatistického úradu
Dánska, doplnenie štatistík kriminality
vytvorením
aktuálnej
štatistiky
obetí
súvisiacej s násilnými trestnými činmi.
V budúcnosti doplní štatistiku kriminality
štatistika obetí – spočiatku iba o informácie
o pohlaví a veku obetí. Tieto informácie budú
zahrnuté do štatistiky kriminality za rok 2001.
Dánsko v súčasnosti zvaţuje, či sa táto
štatistika môţe rozšíriť tak, aby zahrnovala
informácie o mieste činu, vzťahu medzi
obeťou a páchateľom a o pouţití zbrane.
Takéto typy štatistík nám umoţnia viesť
výskum o obetiach a ich situácii zaloţený na
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evidencii.
3. Príprava ukazovateľov týkajúcich sa násilia Ministerstvo pre rovnosť pohlaví
voči ţenám. Ako súčasť činnosti EÚ
v nadväznosti na IV. Svetovú konferenciu
OSN o ţenách v Pekingu v r. 1995 má
Dánsko
v úmysle
vytvoriť
mnohé
ukazovatele,
ktoré
majú
umoţniť
implementáciu
záverečného
dokumentu
z Pekingu – medzi členskými štátmi EÚ a za
určitý čas. Tieto ukazovatele budú
prezentované počas dánskeho predsedníctva
EÚ na jeseň 2002.
4.
Výskum
špecifických
problémov Ministerstvo pre rovnosť pohlaví
domáceho násilia, s ktorými sa potýkajú ţeny
so zníţenou fyzickou alebo duševnou
funkčnou spôsobilosťou. Mali by tu byť
zahrnuté
aj
iniciatívy
potrebné
na
prispôsobenie ponuky pomoci pre túto
skupinu obetí.

4. Hodnotenie
Pri príprave a realizácii akčného plánu musíme zhodnotiť aktivity a dosiahnuté výsledky.
Keďţe tento akčný plán obsahuje krátkodobé aj dlhodobé ciele, nebolo účelné nechať
fungovať tento akčný plán počas určitého počtu rokov. Naopak, vláda má v úmysle pripraviť
výročnú správu o realizácii akčného plánu a o dosiahnutých výsledkoch v danom roku.
Medzirezortná pracovná skupina bude poverená úlohou uverejniť túto správu.
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ÚVOD
Násilie proti ţenám je mnohotvárny spoločenský jav. Je to prejav spoločenského poriadku
zaloţeného na nerovnosti vytvorenej pridelením odlišných rolí muţom a ţenám na základe
ich pohlavia, ktorá udeľuje muţskému pohlaviu rozdielne, vyššie uznanie. Takéto násilie,
ktoré je prejavom rodovej nerovnosti, predstavuje spôsob konania, ku ktorému sa uchyľujú
mnohí muţi, aby ovládli ţeny a zachovali si svoje výsady v rámci rodiny, čo má hrozné
následky pre obete.
Preto by zásady politiky zamerané na rovnosť príleţitostí pre muţov a ţeny mali povaţovať
domáce násilie za jednu z hlavných oblastí činnosti. Domáce násilie je súčasne príčinou aj
dôsledkom diskriminácie, ktorou trpia ţeny vo všetkých aspektoch ich spoločenského
a súkromného ţivota.
Intervenčné opatrenia, ktoré sa majú zaviesť, musia byť zamerané na vykorenenie násilia
pomocou predchádzania útokom. Toto je moţné dosiahnuť iba poskytnutím výchovy
a vzdelania zaloţeného na rovnosti a bez diskriminácie na základe pohlavia. Násilnícke
správanie by sa malo postihovať a malo by sa vynaloţiť úsilie na zmiernenie účinkov útokov
na obete.
V nedávnych rokoch zásady politiky španielskej vlády týkajúce sa rodovej rovnosti zahrnuli
takéto násilie a povaţujú ho za osobitnú oblasť pre sociálnu intervenciu. Táto špecifická
oblasť bola zavedená v Treťom akčnom pláne rovnosti príleţitostí pre ţeny (1997 – 2000)
a ďalej sa v širokej miere rozvíjala po schválení a realizácii Prvého akčného plánu proti
domácemu násiliu v r. 1998. Túto druhú uvedenú iniciatívu podporoval Inštitút pre ţeny,
vládny orgán v rámci ministerstva práce a sociálnych vecí, v spolupráci s ministerstvom
spravodlivosti, školstva, kultúry a športu, zdravotníctva a spotrebiteľských záleţitostí
a ministerstva vnútra a s rôznymi samosprávnymi obcami, Zdruţením obcí a provincií
a mimovládnymi organizáciami.
Prvý akčný plán proti domácemu násiliu vychádza, na jednej strane, zo ţelania zníţiť
a definitívne vykoreniť domáce násilie a na druhej strane, spojiť zdroje potrebné na
zmiernenie účinkov na obete.
Čísla ukazujú, ţe násilie ostáva hlboko zakorenené v širokom spektre našej spoločnosti a ţe
počet usmrtených obetí sa nezníţil, hoci sa počet oznámených prípadov zvýšil. To znamená,
ţe ţeny začali uplatňovať svoje práva, zatiaľ čo predtým sa zmierili s danou situáciou. Je však
dôleţité poznamenať, ţe preventívne a nápravné opatrenia, ktoré sa môţu prijať v tejto
oblasti, sa dostávajú do konfliktu s problémami súvisiacimi s intímnymi a súkromnými
vzťahmi medzi jednotlivými členmi domácnosti, kde je intervencia oveľa zloţitejšia ako vo
verejnej oblasti.
V dôsledku prvého plánu sa významne zvýšili prostriedky dostupné pre ţeny, ktoré sú
obeťami násilia a pre ich deti. Počas troch rokov existencie tohto plánu boli po celom
Španielsku zriadené sluţby na pomoc a ochranu bitých ţien, také ako Sluţba špecializovanej
starostlivosti v policajných zboroch (SAM) a civilných hliadkach (EMUMES), útulky
prevádzkované samosprávnymi obcami, miestnymi zdruţeniami alebo mimovládnymi
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organizáciami, informačné centrá a úrady na pomoc obetiam na súdoch a prokuratúre.
Uskutočnili sa významné legislatívne zmeny, ktoré definovali psychické násilie ako trestný
čin a ustanovili nové predbeţné opatrenia, akým sú príkazy na zamedzenie prístupu pre
útočníkov a moţnosť tretích strán, ktoré nie sú priamymi účastníkmi situácie násilia, aby
podali ţalobu proti útočníkovi. Generálny prokurátor nariadil vytvorenie špeciálneho registra
pre príčiny násilia v rodine a realizáciu výchovno-vzdelávacích kampaní pre profesionálnych
pracovníkov v štátnej polícii a bezpečnostných zboroch o tom, ako konať v takýchto
situáciách násilia.
Plán zahrnuje aj pomocné ciele, akými sú výchovno-vzdelávacie kampane pre širokú
verejnosť a pre obete zvlášť s cieľom presadzovania „nulovej tolerancie“ v reakciách
španielskej spoločnosti na domáce násilie. Rastúci počet ohlásených prípadov sa zdá byť
jasným symptómom toho, ţe tento cieľ bol čiastočne splnený. Okrem toho údaje, ktoré
získalo Centrum sociologického výskumu v prieskume násilia uskutočnenom v marci 2001,
ukazujú rastúce spoločenské odsúdenie tyranov.
V kaţdom prípade je absolútne nevyhnutné pokračovať v práci a vo vynakladaní väčších
zdrojov a úsilia na boj proti domácemu násiliu. Preto, keď sa skončil Prvý plán, je potrebné
začať nový plán, aby sa ustanovil rámec pre stratégie potrebné na rozvoj, aby sa splnili štyri
hlavné ciele:
a) presadzovať výchovu a vzdelávanie zaloţené na hodnotách dialógu, úcty a tolerancie
s cieľom zabrániť tomu, aby budúce generácie napodobňovali násilnícke správanie
vychádzajúce z existencie rodových stereotypov a aby sa vychovávali ľudia, ktorí
odsudzujú takéto postoje a sami sa zasadzujú za ich vykorenenie;
b) zlepšiť legislatívu a právne procesy s cieľom dosiahnutia efektívnejších súdnych
konaní s lepšou ochranou pre obete a prísnejšími trestami pre útočníkov;
c) zmapovať spoločenské zdroje v celej krajine počnúc zdrojmi poznatkov
prostredníctvom šírenia štúdií o domácom násilí, ktoré vypracoval Inštitút pre ţeny,
o dopade násilia na obyvateľstvo v rôznych samosprávnych obciach – aby všetky
ţeny, ktoré sú obeťami, mali prístup k sluţbám, ktoré potrebujú, bez ohľadu na to, kde
bývajú;
d) zlepšiť koordináciu medzi činnosťami sociálnych agentúr a organizácií, ktoré sa
zaoberajú prevenciou a elimináciou domáceho násilia a pomocou obetiam.
Akcie zahrnuté do tohto Druhého akčného plánu proti domácemu násiliu sú rozdelené na štyri
hlavné oblasti:
 Preventívne opatrenia a opatrenia na zvyšovanie povedomia: zahrnujú
opatrenia na zvýšenie povedomia, výchovu a vzdelávanie a koordináciu. Prvá
z týchto oblastí je určená pre verejnosť vo všeobecnosti a pre profesionálnych
pracovníkov zvlášť. Druhá oblasť je zameraná na vzdelávacie strediská
(učitelia
a študenti)
a na
profesionálnych
pracovníkov
v polícii
a bezpečnostných zboroch, súdnych orgánoch, zdravotníckych inštitúciách atď.
Nakoniec sa zameriavame na zlepšenie koordinácie a výmenu skúseností s
rôznym priebehom akcií.
 Legislatíva a právna prax: táto oblasť zahrnuje opatrenia na zdokonalenie
právneho rámca pouţiteľného pre špecifický problém domáceho násilia:
preventívne opatrenia na ochranu prípadných obetí, trestné opatrenia proti
útočníkom, procesné opatrenia určené predovšetkým na urýchlenie súdnych
konaní a na zmiernenie účinkov násilia na obete.
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 Intervencia a sociálne opatrenia: väčšina týchto opatrení je určená na
vytvorenie zdrojov na splnenie potrieb obetí: na uľahčenie ohlásenia týrania
a poskytnutie zdravotnej, finančnej a pracovnej a psychologickej pomoci.
 Výskum: opatrenia v tejto oblasti sú zamerané na získanie spoľahlivých,
úplných údajov o domácom násilí, ktoré majú zlepšiť štatistické tabuľky
a podporiť výskum takého zloţitého javu, akým je násilie, pri ktorom sú
spúšťacie faktory mnohonásobné a rôznorodé (sociálne, rodinné a osobné).
Akčný plán obsahuje aj finančnú správu, ktorá opisuje rozpočet pridelený kaţdým
ministerstvom na realizáciu akcií počas kaţdého roka plánu.
Úspech takéhoto plánu je moţné dosiahnuť iba za súčinnosti verejnej správy a zúčastnených
mimovládnych organizácií, pomocou koordinácie jednotlivých jednotiek a agentúr, ktoré sú
opísané v jednotlivých častiach plánu. Preto by samosprávne obce a Zdruţenie obcí
a provincií, ktoré sa zúčastnili na vypracovaní tohto plánu a ktoré sú informované o zdrojoch,
ktoré sú k dispozícii a o špecifických potrebách na svojich územiach, mali doplniť opatrenia
obsiahnuté v tomto dokumente pri vypracúvaní svojich vlastných plánov činnosti ako súčasť
právomocí, ktoré im boli zo zákona zverené.
V krátkosti, pomocou Prvého akčného plánu proti domácemu násiliu boli prijaté veľmi
pozitívne kroky na potlačenie domáceho násilia. Je však potrebné udrţať tie opatrenia, ktoré
boli zrealizované a zaviesť nové.
Posledný cieľ je stále v nedohľadne, pretoţe konečné riešenie bude moţné iba vtedy, keď sa
zmení mentalita, stereotypy, postoje a hodnoty. Bude trvať ešte určitý čas, kým výchovnovzdelávacie opatrenia prinesú svoje ovocie, kým nové generácie muţov a ţien vychovaných
v rovnosti budú ţiť vo vyváţených vzťahoch, v ktorých kaţdá osoba poţíva osobnú
a finančnú nezávislosť potrebnú na to, aby sa mohla rozvíjať podľa vlastných schopností
a preferencií. Dovtedy nebudeme schopní skoncovať s podstatou problému domáceho násilia.,
Ako sme uţ povedali v úvode Prvého akčného plánu, rýchlosť nášho pokroku závisí od celého
spoločenského prostredia, od všetkých občanov, od občianskej spoločnosti a od verejnej
správy.
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OBLASTI ČINNOSTI:
1. ZVYŠOVANIE POVEDOMIA A PREVENCIA
CIEĽ: ZVÝŠIŤ POVEDOMIE SPOLOČNOSTI O ZÁVAŢNOSTI PROBLÉMU
A ŠÍRIŤ V ŠKOLÁCH AJ V MÉDIÁCH HODNOTY NENÁSILIA A ROVNOSTI
POHLAVÍ AKO PROSTRIEDKU NA PREVENCIU DOMÁCEHO NÁSILIA.
Kroky, ktoré je potrebné urobiť:
Zodpovedné orgány
1. Príručka odporúčaní určená pre profesionálnych Inštitút pre ţeny
pracovníkov médií so zreteľom na to, ako médiá
podávajú domáce násilie.
2. Vysokoškolské semináre zamerané na zvyšovanie Inštitút pre ţeny
povedomia budúcich profesionálnych pracovníkov
médií.
3. Výročná cena Ministerstva práce a sociálnych vecí Ministerstvo práce a sociálnych vecí
pre reklamné a mediálne agentúry za mimoriadnu
angaţovanosť pre nenásilie.
4. Celoročné kampane o nulovej tolerancii násilia.

Inštitút pre ţeny

5. Spomienkové akty 25. novembra, ktorý je vyhlásený Inštitút pre ţeny
za národný a medzinárodný deň boja proti násiliu voči
ţenám.
6. Zriadenie medzirezortnej komisie zloţenej zo
zástupcov inštitúcií zaoberajúcich sa riešením násilia,
ktorá má koordinovať, hodnotiť a sledovať plnenie
plánu.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo
zdravotníctva
a spotrebiteľských záleţitostí
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo školstva, kultúry a
športu
7. Presadzovanie toho, aby samosprávne obce Ministerstvo vnútra
v spolupráci s vládnymi delegáciami a územnými Inštitút pre ţeny
inštitúciami ustanovili koordinačné protokoly na
prevenciu a vykorenenie násilia.
8. Zriadenie stálej komisie s orgánmi pre rovnosť Inštitút pre ţeny
v samosprávnych obciach za účelom efektívnejšej
koordinácie a zdieľania skúseností.
9. Programy na odhaľovanie prípadov domáceho Ministerstvo
školstva,
kultúry
násilia v školách spolu s návrhom protokolov a športu
špeciálnej akcie.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí
10. Návrh samosprávnym obciam na zaradenie Inštitút pre ţeny
predmetu týkajúceho sa rovnosti príleţitostí do
učebných osnov základných a stredných škôl.
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11. Učebné materiály zamerané na prevenciu násilia Ministerstvo
školstva,
voči ţenám s jasným rodovým hľadiskom.
a športu
Inštitút pre ţeny
12. Úprava sexuálnych a emocionálnych materiálov Ministerstvo
školstva,
pre priame pouţitie v rôznych školských správach.
a športu

kultúry

13. Učebné materiály pre výchovu a vzdelávanie Ministerstvo
školstva,
dospelých zamerané na skoncovanie s násilím a športu
v spolupráci so školskými správami.
Inštitút pre ţeny

kultúry

kultúry

14. Školské opatrenia zamerané na učiteľov
v školských správach, ktoré sa týkajú rovnosti
príleţitostí a prevencie násilia.
15. Školské diskusie s cieľom podpory iniciatív na boj Ministerstvo
školstva,
proti násiliu voči ţenám.
a športu
Inštitút pre ţeny
16. Štátna cena ministerstva školstva, kultúry a športu Ministerstvo
školstva,
pre školy za mimoriadnu angaţovanosť v činnostiach a športu
a výchovno-vzdelávacích projektoch zameraných na Inštitút pre ţeny
hodnoty nulovej tolerancie a rovnosti.
17. Vzdelávacie kurzy určené pre bezpečnostné
a policajné zbory, právnych odborníkov a súdnych
úradníkov a pracovníkov sociálnych a zdravotníckych
sluţieb zamerané na zlepšenie starostlivosti a pomoci
ţenám, ktoré sú obeťami násilia.

kultúry
kultúry

Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo
zdravotníctva
a spotrebiteľských záleţitostí

18. Organizácia činností zameraných na výmenu Inštitút pre ţeny
najlepších praktických postupov pri intervencii
v prípadoch domáceho násilia a výmenu preventívnych
programov.
19. Programy na včasné odhalenie a prevenciu Ministerstvo
zdravotníctva
primárneho týrania v rámci Globálneho plánu a spotrebiteľských záleţitostí
starostlivosti o ţeny Štátneho inštitútu zdravotníctva
a v plánoch samosprávnych obcí s ich vlastnými
zdravotníckymi sluţbami.
20. Šírenie informácií o zdraví a týraní pre ţeny Ministerstvo
zdravotníctva
v zdravotníckych zariadeniach.
a spotrebiteľských záleţitostí
Inštitút pre ţeny
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2. LEGISLATÍVA A PRÁVNA PRAX
CIEĽ: USTANOVIŤ PRÁVNY RÁMEC, KTORÝ BUDE CHRÁNIŤ PRÍPADNÉ
OBETE PRED NÁSILNÝMI ÚTOKMI A TRESTAŤ ÚTOČNÍKOV
Kroky, ktoré je potrebné urobiť:
Zodpovedné orgány
1. Praktická príručka s opisom existujúcich zákonov Ministerstvo spravodlivosti
a precedenčného práva týkajúceho sa násilia v rodine. Inštitút pre ţeny
2. Výskum vhodných mechanizmov na súdne Ministerstvo spravodlivosti
nariadené pozastavenie práv útočníka na návštevu
a styk so svojimi deťmi.
3. Analýza systému ukladania trestov v Trestnom Ministerstvo spravodlivosti
zákone, ktorá sa týka:
 prispôsobenia trestov tak, aby alternatívny trest
víkendového
uvalenia
väzby,
ktorý
predpokladajú články 617 a 620, ak je osoba,
ktorá spáchala trestný čin z nedbalosti jednou
z tých, ktoré sú uvedené v článku 153,
nepredstavoval peňaţnú pokutu ale skôr
verejnoprospešnú prácu;
 začlenenia do článku 153 Trestného zákona
trestu špeciálneho zbavenia spôsobilosti
výkonu rodičovskej právomoci, poručníctva,
starostlivosti, dohľadu alebo opatrovania
v prípadoch fyzického alebo psychického
násilia, ak je to v záujme neplnoletého;
 úpravy článku 83 Trestného zákona tak, aby sa
trest mohol odloţiť v prípade domáceho násilia
iba vtedy, ak sa splnia určité podmienky: zákaz
prístupu na určité miesta, povinnosť dostaviť sa
pred sudcu a podať informácie o svojom konaní
a odôvodniť ho, atď.;
 zavedenia v článku 88 Trestného zákona
o väzobnom treste osobitného ustanovenia pre
prípad nahradenia trestu odňatia slobody alebo
víkendového
uvalenia
väzby v prípade
domáceho násilia tak, aby boli uplatnené
niektoré z pravidiel správania v článku 83
ods.1.
 zákonnej úpravy dôsledkov neplnenia pravidiel
správania zo strany obvineného, ktoré boli
uloţené na základe odkladu alebo náhrady
trestu, s ktorými počítajú predchádzajúce časti;
 zákonnej úpravy zákazu drţby alebo nosenia
zbraní ako doplňujúceho trestu za trestný čin
alebo priestupok opísaný v Trestnom zákone.
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4. V rámci nového Trestného zákona je potrebné Ministerstvo spravodlivosti
vykonať analýzu týchto otázok:
 zákonnej úpravy toho, aby predbeţné súdy
mohli prijať predbeţné opatrenia v prípade
rozluky manţelstva a rozvodu, aby sa dosiahla
účinnosť vlastnej rozluky, aby bol útočník
odlúčený a tým sa chránili práva obete;
 ustanovenia nového predbeţného opatrenia,
ktorým sa útočník pozbaví práva vlastniť
a drţať zbrane od okamihu, keď obeť ohlási
útok;
 vykonania nevyhnutných zmien a doplnení, aby
bol útočník povinný predstúpiť pred sudcu
alebo prokurátora na verejnom pojednávaní, na
ktorom sa prijmú nevyhnutné predbeţné
opatrenia (zákaz pobytu a príkaz na
zamedzenie prístupu);
 zjednodušenia a urýchlenia trestných konaní
v prípade trestných činov aj priestupkov
pouţitím skrátených súdnych konaní.
5. Presadzovať z úradu generálnej prokuratúry Ministerstvo spravodlivosti
uloţenie a vykonanie predbeţného opatrenia, na
základe ktorého sa poţaduje, aby útočník opustil
bydlisko manţelov.
6. Ţiadať od prokurátora, aby ustanovil nevyhnutné Ministerstvo spravodlivosti
opatrenia tak, aby v prípadoch súvisiacich s domácim
násilím mohla prokuratúra zvlášť podporiť konanie,
prijatie predbeţných opatrení a vo všeobecnosti
doviesť do konca prípad tak, aby sa v najväčšej moţnej
miere predišlo tomu, aby boli tieto prípady odávané
v týchto súdnych konaniach.
7. Preskúmať s Generálnou súdnou radou to, aby Ministerstvo spravodlivosti
prípravné vyšetrovania v prípadoch týkajúcich sa
trestných činov a priestupkov domáceho násilia boli
ponechané na tom istom súde a aby sa zabezpečila
správna koordinácia s občianskoprávnymi konaniami.
8. Podporovať a rozširovať nepretrţité 24-hodinové Ministerstvo spravodlivosti
bezplatné sluţby právneho poradenstva poskytované Inštitút pre ţeny
advokátskymi komorami, ktoré sa špecializujú na
domáce násilie, a to v prípade trestných činov aj
priestupkov.
9. Zaručiť, aby všetky advokátske komory poskytovali Ministerstvo spravodlivosti
bezplatné sluţby právnej pomoci špecializované na
domáce násilie podľa toho, ako je uvedené v dohovore
dojednanom s Generálnou radou pre advokáciu a aby
svojim právnikom zabezpečili špecializované odborné
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školenie v tejto oblasti.
10. Navrhnúť a spolupracovať s Generálnou radou pre Ministerstvo spravodlivosti
súdnictvo, aby ďalej sledovali súdne konania týkajúce
sa týrania a tresty uloţené súdmi po schválení zmien
a doplnení Trestného zákona a trestného poriadku.
11. Plne automatizovať pomocou počítača záznamy Ministerstvo spravodlivosti
v evidencii Sluţieb domáceho násilia na úrade Ministerstvo vnútra
prokuratúry za pouţitia rovnakých aplikácií
informačných technológií. Na tento účel by bola
vhodná koordinácia s ministerstvom vnútra.
12. V právnických subjektoch, súdoch, úradoch Ministerstvo spravodlivosti
prokuratúry a forenzných klinikách čo najviac rozvinúť
a zvýšiť ľudské a materiálne zdroje potrebné na
urýchlenie súdnych konaní týkajúcich sa týrania, a to
v prípade trestných činov aj priestupkov a pri
občianskoprávnych konaniach o rozluke manţelstva aj
pri rozvodových konaniach.
13. Do programov odborných školení o domácom Ministerstvo spravodlivosti
násilí určených pre všetkých pracovníkov v oblasti
justície a advokácie zahrnúť štúdiu psychického násilia
s cieľom jeho riadneho začlenenia kvôli tomu, aby
v trestných konaniach bolo správne vymedzené.
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3. INTERVENCIA A SOCIÁLNE OPATRENIA
CIEĽ: VYTVORIŤ INFRAŠTRUKTÚRU, KTORÁ POKRYJE POTREBY OBETÍ.
Kroky, ktoré je potrebné urobiť:
Zodpovedné orgány
1. „Miesta stretnutí“, kde môţu otcovia a matky Ministerstvo práce a sociálnych vecí
navštíviť neplnoleté deti v prípade rozluky manţelstva
a rozvodu s anamnézou domáceho násilia sprevádzaní
kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí posielajú správy
príslušným súdom.
2. Výskum uplatňovania policajného systému na Ministerstvo vnútra
diaľkovú kontrolu ľudí za pouţitia moderných Ministerstvo práce a sociálnych vecí
technologických elektronických zariadení, ktoré
umoţňujú rýchlu lokalizáciu a pomoc obetiam násilia.
3. Stránka so špecifickými informáciami pre ţeny na Ministerstvo vnútra
webovej stránke Civilná hliadka.
4. Elektronická pošta na oddeleniach Civilnej hliadky Ministerstvo vnútra
pre oznamovanie a podávanie správ týkajúcich sa
domáceho násilia.
5.Konzultačná telefónna linka na oddeleniach Civilnej Ministerstvo vnútra
hliadky schopnej dostaviť sa k prípadom domáceho
násilia.
6. Zlepšiť sluţby pre telefonické a internetové Ministerstvo vnútra
podávanie oznámení v štátnej polícii.
7. Pokračovať a rozširovať Špeciálne jednotky Ministerstvo vnútra
starostlivosti pre ţeny, ktoré sú obeťami násilia (SAM)
na všetkých dočasných staniciach patriacich pod
Generálne riaditeľstvo polície.
8. Pokračovať a postupne na regionálnej úrovni Ministerstvo vnútra
rozširovať
Špecializované
tímy
pre
ţeny
a neplnoletých (EMUMES) v rámci Civilnej hliadky.
9. Nepretrţitá 24-hodinová telefónna sluţba pre Inštitút pre ţeny
informovanie a poradenstvo pre ţeny.
10. Čo najviac rozvinúť Úrady na pomoc obetiam Ministerstvo spravodlivosti
násilia v rámci právnických a advokátskych subjektov Inštitút pre ţeny
a rozšíriť ich časový harmonogram.
11. Koordinovať informácie a sluţby poskytované na Ministerstvo spravodlivosti
Úradoch na pomoc obetiam násilia pri výkone Ministerstvo vnútra
spravodlivosti s výkonnými zloţkami v tejto oblasti
spadajúcimi pod ministerstvo vnútra, samosprávne
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obce a mestské zdruţenia, ako aj s právnymi
poradenskými sluţbami poskytovanými advokátskymi
komorami.
12. Príručky o prostriedkoch pre ţeny, ktoré sú Inštitút pre ţeny
obeťami násilia.
13. Financovať vytváranie a úpravu útulkov pre ţeny, Ministerstvo práce a sociálnych vecí
a pritom prioritne zriadiť núdzové centrá s nepretrţitou
24-hodinovou prevádzkou a byty nachádzajúce sa pod
dohľadom.
14. Podporovať mimovládne organizácie, ktoré Ministerstvo práce a sociálnych vecí
ponúkajú sluţby starostlivosti a globálne programy
zahrnujúce
právnu,
pracovnú,
psychologickú
a sociálnu pomoc, ktoré majú pomôcť ţenám získať
osobnú nezávislosť.
15. Podporovať prednostný prístup k rôznym Inštitút pre ţeny
systémom sociálnej ochrany (núdzová finančná
pomoc, školiace programy, atď.) pre ţeny a neplnoleté
deti, ktoré museli opustiť svoje domovy.
16. Špecializované intervenčné programy na nápravu Ministerstvo práce a sociálnych vecí
násilníckych muţov, aj keď tieto nikdy nenahradia Ministerstvo vnútra
trest.
17. Odborné školenie a programy spoločenských Ministerstvo práce a sociálnych vecí
zručností, ktoré uľahčia ţenám nájsť si prácu.
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4. VÝSKUM
CIEĽ: ĎALEJ PODPOROVAŤ NAŠE POZNATKY O NÁSILNÝCH ÚTOKOCH NA
ŢENY A ODHADNÚŤ PRIAME A NEPRIAME NÁKLADY VZNIKAJÚCE V ICH
DÔSLEDKU
Kroky, ktoré je potrebné urobiť:
Zodpovedné orgány
1. V rámci Národného plánu vedeckého výskumu, Inštitút pre ţeny
rozvoja a technologických inovácií na roky 2000-2003
zaradiť na prvé miesto výskumné projekty v oblasti
násilia súvisiaceho s pohlavím.
2. Uskutočniť štúdie a výskum za účelom výpočtu Inštitút pre ţeny
a/alebo odhadu priamych a nepriamych nákladov,
ktoré v kaţdom prípade vznikli v dôsledku násilia.
3. Vyhodnotiť existujúce sluţby a programy so Inštitút pre ţeny
zreteľom na domáce násilie, ako sú útulky
a informačné sluţby.
4. Vyhodnotiť dopad plánov proti násiliu Inštitút pre ţeny
prostredníctvom celoštátneho makro-prieskumu na
populácii ţien vo veku nad 18 rokov.
5. Zlepšiť zhromaţďovanie údajov pre špecifickú Ministerstvo vnútra
tabuľku ministerstva vnútra o týraní.
6. Vypracovať špeciálnu štatistiku za účelom zistenia Ministerstvo
zdravotníctva
dopadu týrania na rôzne zdravotnícke inštitúcie.
a spotrebiteľských záleţitostí
7. Ďalej sledovať distribúciu a vyuţívanie zdravotného Ministerstvo
zdravotníctva
záznamu v prípade domáceho týrania.
a spotrebiteľských záleţitostí
8. Navrhnúť Európskej komisii prijatie systému Inštitút pre ţeny
spoločných ukazovateľov za účelom ďalšieho
sledovania a hodnotenia násilia vo všetkých členských
štátoch.
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TRVANIE PLÁNU
Druhý akčný plán proti domácemu násiliu bude účinný od dátumu jeho schválenia Radou
ministrov aţ do roku 2004.
Tieto štyri roky, počas ktorých sa budú realizovať opatrenia v ňom obsiahnuté, nám umoţní
vyhodnotiť dosiahnutý pokrok v boji proti násiliu voči ţenám.
HODNOTENIE
Vţdy, keď sa začína realizovať program sociálnej intervencie, je potrebné navrhnúť plán
hodnotenia, ktorý poskytne informácie o efektívnosti programu, o splnení cieľov štátu,
o účinnosti opatrení, ktoré sa zaviedli na dosiahnutie ţiadúcich výsledkov, a takisto postup
realizácie programu analyzovaný z rôznych hľadísk.
Keď sú programy intervencie financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, je takéto
hodnotenie ešte viac opodstatnené za účelom preukázania výsledkov jednotlivým
zúčastneným stranám: verejná mienka, verejná správa, cieľové skupiny odborníkov a členovia
mimovládnych organizácií, ktoré spolupracujú s týmto procesom.
V Akčnom pláne proti domácemu násiliu je úloha hodnotenia zvlášť obtiaţna, pretoţe na jeho
spustení a realizácii je zúčastnených mnoho organizačných skupín a zdruţení.
Existujú však tri strategické línie, ktorých sa treba drţať pri hodnotení tohto nového plánu:
1. SLEDOVANIE REALIZÁCIE A PLNENIA PLÁNU
Na konci kaţdého roka plánu sa vypracuje správa o prijatých opatreniach, ktoré boli
zrealizované v danom roku alebo prenesené z predchádzajúcich rokov buď všeobecným
správnym úradom alebo samosprávnymi obcami.
Výročná správa bude obsahovať podrobné údaje o plnení plánu, t.j. o tom, koľko plánovaných
akcií sa skutočne začalo a o ich aktuálnom štádiu rozvoja.
Táto správa bude obsahovať aj bilanciu s uvedením prostriedkov pouţitých na plnenie potrieb
obetí a štatistiku domáceho násilia.
2. EXTERNÉ HODNOTENIE PLÁNU
Keď sa Akčný plán skončí, okrem súhrnnej správy o realizácii sa prizve externý orgán, aby
vykonal externé hodnotenie plánu.
Toto hodnotenie sa uskutoční prostredníctvom analýzy sekundárnych zdrojov (dokumentov,
štatistík) a za pouţitia kvalitatívnych metód, opisu počiatočných potrieb, sledovaných cieľov,
opatrení a investovaných prostriedkov, dosiahnutých účinkov a subjektívnych hodnotení zo
strany ľudí zodpovedných za prijatie jednotlivých opatrení, ako aj ţien – obetí domáceho
násilia.
Pouţitie sekundárnych zdrojov umoţní vloţenie, spracovanie a vytvorenie ukazovateľov
o pláne, aj napriek tomu, ţe v mnohých prípadoch budú tieto zodpovedať iba určitým
programom a určitým zemepisným oblastiam.
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3. MAKRO-PRIESKUM DOMÁCEHO NÁSILIA
Hlavným cieľom tohto prieskumu je zistiť, koľko ţien sa stalo obeťami domáceho násilia.
Súčasne nám umoţní preskúmať príčiny alebo okolnosti, ktoré spôsobujú alebo prispievajú
k výskytu tohto problému a účinky násilných útokov na obete.
Keď sa skončilo obdobie trvania Prvého akčného plánu proti domácemu násiliu, boli
zhromaţdené údaje o týchto istých otázkach. Údaje, ktoré získame pomocou ďalšieho
rozsiahleho makro-prieskumu po skončení novej kampane, odhalia kaţdú významnú
odchýlku pokiaľ ide o počet obetí, faktory ktoré napomáhajú výskyt násilia a účinky na
osoby, ktoré znášajú takéto násilie.
V krátkosti, porovnanie číselných údajov získaných na konci kaţdého akčného plánu nám
umoţnia zistiť dopad plánov na našu spoločnosť.
HOSPODÁRSKA SPRÁVA
Finančnú správu pre Druhý akčný plán proti domácemu násiliu vypracovali rezorty
spravodlivosti, vnútra, zdravotníctva a spotrebiteľských záleţitostí, školstva, kultúry a športu
a rezort práce a sociálnych vecí. Posledný uvedený rezort koordinoval prípravu tohto
dokumentu prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre sociálne činnosti, neplnoleté deti
a rodinu a Inštitútu pre ţeny.
Odhadnutý celkový ročný rozpočet na štvorročné obdobie trvania Akčného plánu predstavuje
trinásť miliárd sedemdesiatdva miliónov tristošesťdesiatsedem tisíctridsaťjeden pesiet (78 566
508,19 EUR/ 13 072 367 031 pesiet), z čoho sa dve miliardy deväťstoštyridsaťtri miliónov
tristotridsaťdeväťtisícstotridsaťpäť pesiet (17 689 824,47 EUR/2 943 339 135 pesiet)
investujú v roku 2001; tri miliardy dvestojeden miliónov tristodeväťtisícosemstopäťdesiatdva
pesiet v roku 2002 (19 240 259,71EUR/3 201 309 852 pesiet); tri miliardy
tristoosemdesiatjeden milión dvestoštrnásťtisíc päťstoštyridsať pesiet v roku 2003 (20 321
508,66EUR/3 381 214 540 pesiet) a tri miliardy päťstoštyridsaťšesť miliónov
päťstotritisícpäťstoštyri pesiet v roku 2004 (21 314 915,34EUR/3 546 503 504 pesiet).
Rozpočet ministerstva vnútra v celkovej výške šesť miliárd štyristošesťdesiatjeden milión
štyristosedemdesiatpäťtisícštyristo pesiet (38 834 429,28EUR/6 461 475 400 pesiet) je
najvyšší a dosahuje 49,42% celkového rozpočtu prideleného na tento plán, potom nasleduje
ministerstvo práce a sociálnych vecí s celkovou výškou rozpočtu päť miliárd
dvestotridsaťšesť miliónov sedemstoosemdesiatštyritisíc päťstopäťdesiatdeväť pesiet (31 473
709,08EUR/5 236 784 559 pesiet), čo predstavuje 40,05% celkového rozpočtu na tento plán.
Ministerstvo spravodlivosti poskytne jednu miliardu tristodvadsaťdeväť miliónov
päťtisíctristodesať pesiet (7 987 482,78EUR/1 329 005 310 pesiet), čo predstavuje 10,17%
celkového rozpočtu; ministerstvo školstva, kultúry a športu – dvadsaťpäť miliónov
stojedentisíc sedemstošesťdesiatdva pesiet (150 864,63EUR/25 101 762 pesiet), čo
predstavuje 0,20% celkového rozpočtu na tento plán; a ministerstvo zdravotníctva
a spotrebiteľských záleţitostí – dvadsať miliónov pesiet (120 202,42EUR/20 000 000 pesiet),
čo predstavuje 0,16% celkového rozpočtu na tento plán.
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Rozvrh rozpočtu v kaţdej oblasti ukazuje nasledovné:
V oblasti zvyšovania povedomia a prevencie tvorí celkový rozpočet určený na zavedenie
opatrení, s ktorými sa počíta v období štyroch rokov plánu, jednu miliardu
osemstoosemdesiattri miliónov dvestodvadsaťtisíc stotridsaťsedem pesiet (11 318
429,06EUR/ 1 883 228 137 pesiet), čo je 14,40% celkového rozpočtu na tento plán.
Najvyššie náklady sú na informačné kampane proti násiliu, ktoré sa majú uskutočňovať po
celom Španielsku.
V oblasti legislatívy a právnej praxe sa má investovať deväťstoštyridsaťtri miliónov
päťstopäťtisíc tristodesať pesiet (5 670 581,12EUR/943 505 310 pesiet), čo predstavuje
7,22% celkového predpokladaného rozpočtu.
Na oblasť intervencie a sociálnych opatrení je najväčší rozpočet z celého plánu nielen preto,
ţe toto je oblasť s najväčším počtom opatrení, ktoré je potrebné realizovať, ale preto, ţe tieto
sú zamerané na tvorbu infraštruktúry, ktorá môţe pokryť potreby ţien, ktoré sú obeťami
násilia. Náklady na tieto opatrenia za štyri roky dosahujú celkovú výšku desať miliárd
stopätnásť miliónov osemstoosemdesiattritisíc päťstoosemdesiatštyri pesiet (60 797
384,30EUR/ 10 115 883 584 pesiet), čo predstavuje 77,38% celkových vykonaných odhadov.
Do oblasti výskumu bude pridelených pribliţne stodvadsaťdeväť miliónov osemstotisíc
pesiet (780 113,71EUR/ 129 800 000 pesiet), čo predstavuje 1,00 %. Táto investícia nám
pomôţe odhaliť viac o príčinách a následkoch, ktoré podnecujú k násiliu, a ustanoviť vhodnú
stratégiu na jeho vykorenenie.
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Uznesenie vlády Slovenskej republiky
č.635
z 24. augusta 2005
k Návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ţenách na roky 2005 - 2008
Číslo materiálu:
14478/2005
Predkladateľ:
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
___________________________________________________________________________
Vláda
A. schvaľuje
A.1. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky
2005-2008
B. ukladá
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi vnútra
ministrovi spravodlivosti
ministrovi školstva
ministrovi zdravotníctva
ministrovi kultúry
predsedovi Štatistického úradu
B.1. plniť opatrenia Národného Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ţenách na roky 2005 –2008
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
B.2. V programovej štruktúre návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 aţ 2008
v príslušnej kapitole formulovať ciele a merateľné ukazovatele, vyplývajúce z opatrení
Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na
roky 2005 aţ 2008
priebežne
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B.3. vypracovať a predloţiť na rokovanie vlády správu o plnení aktivít Národného akčného
plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2005-2008
do 31. mája 2008
C. odporúča
generálnemu prokurátorovi
predsedom samosprávnych krajov
predsedovi Zdruţenia miest a obcí Slovenska
prezidentovi Únie miest Slovenska
rektorom VŠ
riaditeľke Slovenského národného strediska pre ľudské práva
predsedníčke Rady pre vysielanie a retransmisiu
predsedovi Rady Slovenskej televízie
predsedovi Rozhlasovej rady
C.1. spolupracovať pri realizácii Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ţenách na roky 2005 aţ 2008
Vykonajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister vnútra
minister spravodlivosti
minister školstva
minister zdravotníctva
minister kultúry
predseda Štatistického úradu

Na vedomie: prezident SR
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
generálny prokurátor
predsedovia samosprávnych krajov
predseda Zdruţenia miest a obcí Slovenska
prezident Únie miest a obcí Slovenska
riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva
rektori vysokých škôl
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu
predseda Rady Slovenskej televízie
predseda Rozhlasovej rady
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Príloha
k uzneseniu vlády SR
č.635/2005

Harmonogram plnenia
Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách
na roky 2005 - 2008
1. Vypracovať komparačnú štúdiu o prostriedkoch právnej ochrany pre ţeny, obete násilia
v SR a vo vybraných členských štátoch EÚ a na základe jej výsledkov navrhnúť nové
legislatívne úpravy v právnom poriadku SR
Z: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, MV SR, MPSVR SR, MS SR
T: 31. 5. 2006
2. Vypracovať monitorovacie správy o postupoch orgánov činných v trestnom konaní
a vyhodnocovacie správy o vyuţívaní platnej legislatívy
s cieľom zefektívniť
poskytovanie ochrany ţenám, obetiam násilia
Z: MV SR, GP SR
T: 31. 5. 2006
3. Vypracovať metodiku vyšetrovania s cieľom ochrániť ţeny, obete násilia pred
opakovanou traumatizáciou a viktimizáciou
Z: MV SR
T: 31.5. 2006
4. Obnoviť činnosť Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ţenách
a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality
Z: MV SR
T: 31. 10. 2005
5. Zabezpečiť, v rámci dotačnej politiky MPSVR SR pre rok 2006, aby sa kládol dôraz aj na
finančnú podporu zariadení, v ktorých sa budú vykonávať činnosti, zohľadňujúce
diverzifikované potreby ţien, obetí násilia
Z: MPSVR SR v spolupráci s VÚC
T: 31.5.2008
6. Vypracovať špecifické štandardy činností zohľadňujúce diverzifikované potreby ţien
vystavených násiliu alebo hrozbe násilia v oblasti sociálnych sluţieb na základe
štandardov krajín EÚ
Z: Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ţenách a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu kriminality v spolupráci s MPSVR SR
T: 31. 5. 2006
7. Vytvoriť metodiky postupu pri poskytovaní pomoci a vzdelávacie schémy pre profesie
pracujúce v oblasti justície, polície, zdravotníctva a sociálnej práce pre prácu so ţenami,
obeťami násilia
Z: MPSVR SR v spolupráci s ÚPSVR, MV SR, MS SR, MZ SR prostredníctvom
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Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ţenách a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu kriminality
T: 31. 5. 2006
8. Koordinovať spoločný postup všetkých zainteresovaných profesií poskytujúcich pomoc
a ochranu ţenám, obetiam násilia v praxi prostredníctvom podpory spolupráce na lokálnej
úrovni
Z: MPSVR SR v spolupráci s ÚPSVR, MV SR, MS SR, MZ SR a VÚC
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
9. Zaradiť do programov ESF ako jednu z oprávnených aktivít aj vytvorenie špecializovanej
siete krízových telefonických liniek pomoci a poradenských sluţieb
Z: MPSVR SR
T: 31. 5. 2008
10. Zaradiť explicitne do popisov pracovných činností zamestnancov zameraných na
psychologické poradenstvo pre ţeny, obete násilia
Z: ÚPSVR
T: 31.5. 2006
11. Informovať verejnosť ako včas rozpoznať násilie páchané na ţenách a o moţnostiach
pomoci (s osobitným zreteľom na špecificky ohrozené skupiny ţien) prostredníctvom
pomáhajúcich profesií
Z: MPSVR SR, MZ SR, MV SR, MS SR, MK SR
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
12. Doplniť systém celoţivotného vzdelávania všetkých zainteresovaných profesií
o problematiku násilia páchaného na ţenách
Z: MPSVR SR, MŠ SR, MZ SR, MV SR, MS SR prostredníctvom Expertnej skupiny na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách a v rodinách pri Rade vlády pre
prevenciu kriminality
T: 31. 5. 2008
13. Zabezpečiť realizáciu špeciálnych výcvikov pre zainteresované profesie, (hlavne tréningy
trénerov), ktoré sa budú realizovať prostredníctvom expertov v spolupráci s MVO v rámci
projektov a programov
Z: MPSVR SR, MV SR, MS SR
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
14. Zabezpečiť realizovanie špeciálnych programov pre odsúdené osoby za násilné trestné
činy súvisiace s násilím páchaným na ţenách
Z: MS SR, MPSVR SR
T: 31. 5. 2008
15. Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti eliminácie násilia
páchaného na ţenách a vytvoriť podmienky pre rozširovanie týchto aktivít napr.
prostredníctvom grantových programov
Z: MPSVR SR, MZ SR, MV SR
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
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16. V rámci realizácie Národného plánu výchovy k ľudským právam akcentovať
problematiku násilia páchaného na ţenách
Z: MŠ SR
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
17. Pri tvorbe pedagogických dokumentov týkajúcich sa relevantných predmetov základných
a stredných škôl venovať pozornosť v rámci vzdelávania o ľudských právach aj
problematike násilia páchaného na ţenách
Z: MŠ SR a jeho priamo riadené organizácie
T: 31. 5. 2008
18. Realizovať vzdelávanie mediálnych pracovníkov a pracovníkov monitoringu médií o
problematike násilia páchaného na ţenách
Z: MPSVR SR v spolupráci s MVO
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
19. Vytvoriť pracovné skupiny pri Radách s cieľom motivovať verejnoprávne médiá k
informovaniu o násilí páchanom na ţenách v zmysle odborných poznatkov o problematike
Z: MPSVR SR v spolupráci s Radou STV a Rozhlasovou radou
T: 31. 5. 2006
20. Realizovať vzdelávacie a informačné aktivity na zvyšovanie právneho povedomia
o nezákonnosti obťaţovania v pracovno-právnych a obdobných právnych vzťahoch
Z: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, MPSVR SR v spolupráci so
sociálnymi
partnermi
T: priebeţne, kontrola kaţdoročne k 31. 5.
21. Informovať ţeny zo špecificky ohrozených znevýhodnených skupín o problematike
páchania násilia na ţenách a o moţnostiach pomoci týmto ţenám
Z: Migračný úrad, Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, MPSVR SR
v spolupráci s MVO
T: priebeţne, kontrola kaţdoročne k 31. 5.
22. Sprístupniť informácie o pomoci ţenám, obetiach násilia na webovej stránke
Z: MPSVR SR
T: 31.12. 2005
23. Skvalitniť existujúci systém štatistického výkazníctva (vrátane
administratívnych zdrojov) v oblasti násilia páchaného na ţenách
Z: MPSVR SR, MV SR, MS SR, GP SR, MZ SR v spolupráci s VÚC
T: 31. 5. 2006

rezortných

24. V nadväznosti na skvalitnenie informácií v oblasti násilia na ţenách, zo strany
relevantných rezortov, rozšíriť systém súhrnného spracovania týchto informácií formou
štatistických výstupov a zabezpečiť ich pravidelné publikovanie
Z: ŠÚ SR
T: 31. 5. 2008
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25. Realizovať výskumy a prieskumy o násilí páchanom na ţenách (vrátane špecificky
znevýhodnených skupín ţien) ako poţiadavky na takýto výskum v rámci špecializovaných
rezortných výskumných inštitúcií .
Z: MPSVR SR, MK SR, MŠ SR
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5. 2008
.
26. Finančne zabezpečiť zapojenie SR do programov EÚ podporujúcich výskum násilia
páchaného na ţenách
Z: MPSVR SR, MF SR
T: 31. 5. 2008
27. Vypracovať monitorovacie správy o implementácii politík a aktivít zameraných na
potieranie násilia páchaného na ţenách na základe súboru spoločných indikátorov EÚ za
účelom zmapovania situácie v SR.
Z: MPSVR SR, MV SR prostredníctvom Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ţenách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality
T: priebeţne, kontrola k 31. 5. 2008
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