Národný akčný plán
na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
na roky 2009 – 2012

Úvod
Násilie páchané na ženách má závažné spoločenské príčiny a dôsledky, a preto sa
úlohy smerujúce k jeho prevencii a eliminácii stávajú úlohami celospoločenského významu.
Prierezovosť a náročnosť problematiky násilia na ženách vrátane faktu, že dlhodobo
predstavovala tabuizovanú oblasť, kde sa neriešené problémy stali súčasťou života ako
štandard a stereotyp, spôsobili kumuláciu a navŕšenie daných problémov. Išlo nielen o
nesprávne chápanie a postoje spoločnosti k násiliu páchanému na ženách ako takému, ale aj
o absenciu koordinovaných, špecializovaných, rozvinutých služieb pomoci obetiam tohto
násilia.
Na základe týchto skutočností a v snahe zmeniť uvedenú nepriaznivú situáciu prijala
vláda SR dva materiály zamerané na problematiku násilia na ženách. Sú to dokumenty
Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (2004)
a Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 –
2008 (2005).
Národný akčný plán pre roky 2005 – 2008 obsahoval opatrenia, ktoré sledovali
niektoré krátkodobé, ale prevažne dlhodobé ciele plnené v horizonte 3 rokov. Išlo
predovšetkým o realizáciu základných krokov v oblasti prevencie, vzdelávania, výskumu,
zlepšovania legislatívneho zabezpečenia celej problematiky, ako aj budovania
inštitucionálneho rámca koordinovanej pomoci ženám, na ktorých bolo páchané násilie. Pri
prijímaní Národného akčného plánu na roky 2005 – 2008 sa zdôraznilo, že po vyhodnotení
dosiahnutých výsledkov v roku 2008 sa bude materiál aktualizovať a dopĺňať o novo
formulované oblasti a opatrenia tak, aby sa riešenie celej problematiky plynule posúvalo
dopredu.
V správe o vyhodnotení plnenia úloh Národného akčného plánu na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008 bolo v roku 2008 konštatované
splnenie viacerých úloh. Problémom však ostal najmä nedostatočný počet a kvalita služieb
poskytovaných ženám, ktoré sa stali obeťami násilia. Išlo hlavne o dostupnosť a kvalitu
služieb vzhľadom na európske štandardy, skoordinovanie práce pomáhajúcich profesií na
úrovni regiónov a financovanie uvedených služieb. Zdôraznila sa potreba dôslednej
koordinácie všetkých súčastí pomoci obetiam násilia formou vytvárania koordinačných
intervenčných tímov vo všetkých regiónoch Slovenska. Zviditeľnila sa potreba skvalitniť
vzdelávanie všetkých profesií, ktoré sú v kontakte s obeťami násilia. Ako dôležité sa ukázalo
pokračovanie v zbere štatistických údajov a získavanie výskumných údajov, čo bude nutnou
podmienkou pre zdokonalenie aktivít v oblasti prevencie a eliminácie násilia voči ženám
v rokoch 2009 až 2012.
Na základe implementácie úloh NAP na roky 2005 – 2008 sa potvrdilo, že násilie,
ktorého obeťami sú ženy, je riešené v kompetencii MV SR, MS SR, MPSVR SR, MZ SR
a ďalších inštitúcií a orgánov, hlavne samosprávnych krajov, prostredníctvom ich
štandardných postupov a politík zameraných na prevenciu, elimináciu a pomoc obetiam

násilných trestných činov, páchaných na jednotlivcovi. Celý komplex pomoci je možné
zabezpečiť len spoluprácou odborníkov uvedených rezortov v súčinnosti s regionálnou
a miestnou správou a mimovládnymi organizáciami.
Podľa štatistík MV SR počet evidovaných trestných činov týrania blízkej a zverenej
osoby má klesajúcu tendenciu (2005 – 694 prípadov, 2006 – 609 prípadov, 2007 – 457
prípadov, 2008 – 497 prípadov). Podobný trend je aj u obetí tohto trestného činu, medzi rokmi
2005 až 2008 počet obetí klesol z 830 na 572. V jednotlivých uvádzaných rokoch ženy
predstavovali v roku 2005 76,5 % obetí, v roku 2006 80,1 %, v roku 2007 79,7 % a v roku
2008 88,3 % obetí.
Počet stíhaných páchateľov za trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby za
jednotlivé roky predstavoval v roku 2005 – 461 páchateľov, v roku 2006 – 410 páchateľov,
2007 – 296 páchateľov, 2008 – 284 páchateľov. V jednotlivých uvádzaných rokoch
z celkového počtu páchateľov muži predstavovali 93,5 % v roku 2005, 93,4 % v roku 2006,
93,2 % v roku 2007 a v roku 2008 93 % páchateľov.
Uvedené štatistiky hovoria o evidovaných, teda oznámených trestných činoch. Faktom
ostáva, že násilie voči ženám je vysoko latentnou záležitosťou a že oznámené trestné činy sú
len vrcholom ľadovca, o čom svedčia reprezentatívne výskumy o násilí voči ženám na
Slovensku. Znižovanie počtu evidovaných trestných činov nemusí znamenať pokles násilia,
ale napríklad opätovnú potrebu zviditeľnenia problematiky násilia na ženách a v rodinách.
Problematika násilia páchaného na ženách nie je ani v krajinách Európskej únie
rozpracovaná na rovnakej úrovni. Pokiaľ ide o zahraničné skúsenosti s nadväzujúcimi
akčnými plánmi proti násiliu páchanému na ženách, mnohé krajiny majú, alebo v nedávnej
minulosti mali uvedenú problematiku zahrnutú v rámci iných komplexných plánov. Národné
akčné plány európskych krajín Dánska, Švédska, Nemecka, Fínska, zamerané na otázku
násilia páchaného na ženách, zdôrazňujú okrem samotnej pomoci obetiam, tréningov
pomáhajúcich profesií a šírenia informovanosti aj prácu s páchateľmi. Niektoré z týchto krajín
majú niekoľko pokračujúcich akčných plánov zameraných na násilie voči ženám, resp. na
domáce násilie. V zásade základom ich akčných plánov sú 4 oblasti – zameranie na pomoc
obetiam, práca s páchateľmi, vzdelávanie pomáhajúcich profesií a šírenie poznatkov o násilí
v záujme prevencie a zmeny postojov voči násiliu.
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky
2009 – 2012 (ďalej len NAP) nadväzuje na operačné ciele Národnej stratégie na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách, pričom ich rozvíja v zhode s novými
skutočnosťami a požiadavkami medzinárodných dokumentov a praxe. Úlohy NAP sú
prevažne formulované v kontexte predchádzajúceho plánu konkrétnymi opatreniami
v pôvodne stanovených štyroch oblastiach, pričom oblasť výskumu je rozšírená o otázky
štatistického zisťovania a monitoringu. Materiál je ďalej doplnený o tri rozširujúce oblasti,
a to vzdelávanie a scitlivovanie pomáhajúcich profesií, násilie voči ženám na pracovisku
a práca s páchateľmi násilia. V rámci charakteristík jednotlivých oblastí poukazujeme na
dôležité otvorené problémy, na ktoré sú zamerané konkrétne úlohy v danom časovom
horizonte rokov 2009 – 2012, pričom uvedený výpočet problémov nemožno vzhľadom na
zložitosť problematiky považovať za vyčerpávajúci.
Pri stanovení úloh NAP sa vychádzalo aj zo Záverečných zistení Výboru OSN pre
odstránenie diskriminácie žien, ktoré boli zaslané Slovenskej republike po prerokovaní
Druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien. Na základe týchto zistení je nutné prijať patričné opatrenia na realizáciu
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odporúčaní, obsiahnutých v Záverečných zisteniach Výboru OSN pre odstránenie
diskriminácie žien.
V záujme riešenia problematiky násilia voči ženám sa bude časť úloh NAP realizovať
a financovať v rámci národného projektu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia (ďalej len OP ZaSI) „Systémová podpora prevencie a eliminácie násilia v oblasti
koordinácie a výkonu služieb krízových intervenčných centier a tímov“.
Pri realizovaní úloh NAP bude nezastupiteľnou úloha mimovládnych organizácií,
ktoré majú dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti násilia páchaného na ženách.
Pre potreby NAP na roky 2009 – 2012 v kontexte dokumentov prijatých v tejto oblasti
v predchádzajúcich rokoch je použitá definícia násilia voči ženám prevzatá z Deklarácie OSN
o odstránení násilia páchaného na ženách (1993):
Podľa článku 1 Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách z marca
1993 termín “násilie na ženách“ označuje “akýkoľvek čin násilia založený na rodovej
nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo
fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy vrátane vyhrážania sa takýmito
činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek potlačenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom
živote”. Za hlavnú príčinu rodovo podmieneného násilia v zhode s medzinárodnými
dokumentmi považujeme historicky vytvorenú a spoločensky podmienenú nerovnováhu moci
medzi mužmi a ženami a jej zneužitie.
Podľa článku 2 Deklarácie násilie na ženách obsahuje:
a) fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine vrátane bitia, sexuálneho
zneužívania dievčat členmi domácnosti, násilie súvisiace s venom, znásilnenie v manželstve,
mrzačenie ženských genitálií a iné tradičné praktiky, ktoré škodia ženám, ďalej
mimomanželské násilie a násilie súvisiace s vykorisťovaním;
b) fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v spoločnosti vrátane znásilnenia,
sexuálneho zneužívania, sexuálneho obťažovania a zastrašovania v práci, vo vzdelávacích
inštitúciách a všade inde, obchod so ženami a nútená prostitúcia;
c) fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktorého sa dopúšťa štát alebo ktorému štát pasívne
prihliada, a to bez ohľadu na to, kde sa toto násilie objavuje.
Rodová podmienenosť násilia je zdôraznená vo všeobecnom odporúčaní č. 19 Výboru
OSN pre odstránenie diskriminácie žien z roku 1992. V rámci tohto odporúčania sa uvádza,
že rodovo podmienené násilie je súčasťou definície diskriminácie. Rodovo podmienené
násilie znamená násilie, ktoré je namierené proti žene kvôli tomu, že je ženou, alebo ktoré
ženy zasahuje nepomerne viac. Zahŕňa činy, ktoré spôsobujú fyzickú, duševnú alebo sexuálnu
ujmu alebo utrpenie; vyhrážanie sa takýmito činmi; donucovanie a iné odopieranie slobôd.
V NAP na roky 2009 – 2012 sa oproti predchádzajúcemu plánu rozšíril počet foriem
násilia, ktoré sa budú riešiť v rámci jeho úloh, stále to však nie je úplný rozsah všetkých
definovaných foriem. Dôvodom toho je skutočnosť, že niektoré formy násilia sa v SR
vzhľadom na kultúru a tradície nevyskytujú, prípadne sú predmetom iných akčných plánov
alebo sa nimi budú zaoberať pokračujúce akčné plány v budúcnosti.
Navrhnuté úlohy NAP na roky 2009 – 2012 boli predmetom rokovania expertnej
skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre
prevenciu kriminality, ako aj Rady vlády pre rodovú rovnosť a jej exekutívneho
a konzultačného výboru. Pripomienky a návrhy týchto orgánov boli pri príprave uvedeného
dokumentu rešpektované a prispeli k jeho skvalitneniu.
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Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade
vlády pre prevenciu kriminality je dôležitým subjektom, ktorý bude sledovať plnenie úloh
NAP a bude priebežne riešiť problémy, ktoré by pri plnení stanovených úloh mohli aktuálne
vzniknúť.
Zoznam skratiek, použitých v materiáli:
CEDAW – Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women –
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám
ILO – International Labour Organisation – Medzinárodná organizácia práce
Ústredie a ÚPSVaR – Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
NIP – Národný inšpektorát práce
SNSĽP – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
MVO – mimovládne organizácie
ORRRP – Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
IVPR – Inštitút pre výskum práce a rodiny
OP ZaSI – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
ZVJS – Zbor väzenskej a justičnej stráže

Realizačné oblasti Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách na roky 2009 – 2012:
I.

Oblasť trestnoprávneho a občianskoprávneho rámca

Operačný cieľ
Pripraviť podmienky na vytvorenie špecifickej legislatívy a dosiahnuť efektívne
využívanie existujúcej legislatívy v praxi s cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu
ženám, ktoré zažívajú násilie, a adekvátny postih páchateľov násilia
Charakteristika oblasti a úloh
Od januára 2006, keď nadobudol účinnosť trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a na
základe zákona č. 491/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z.
z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon č. 491/2008 Z. z.) možno konštatovať skvalitnenie
legislatívneho rámca, ktorý priniesol možnosti efektívnejšieho riešenia prípadov násilia
páchaného na ženách. Otáznym ostáva potreba predĺženia doby vykázania násilníka zo
spoločného obydlia (v zmysle § 27a v súčasnosti 48 hodín) na navrhovaných 14 dní. Na
overenie tejto potreby bude slúžiť aj výsledok monitorovacej správy o postupoch polície
pri aplikácii § 27a zákona 491/2008 Z. z. o Policajnom zbore vo vzťahu k oprávneniu
vykázať osobu zo spoločného obydlia.
Na základe zahraničných a doterajších domácich skúseností však napriek tomu
zostáva na zváženie potreba nového špecifického zákona o všetkých formách násilia voči
ženám, resp. domácom násilí (ako vzor napr. český zákon 135/2006 Zb., ktorým sa
4

menia niektoré zákony v oblasti ochrany pred domácim násilím). Tento fakt je
akcentovaný požiadavkou Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý v roku
2008 Slovenskej republike v rámci záverečných odporúčaní po prerokovaní Druhej, tretej
a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie
žien odporučil, aby legislatíva proti násiliu páchanom na ženách bola s ohľadom na ženy
špecifická a komplexná. V záujme zhodnotiť možnosť vypracovať samostatný zákon
v tejto oblasti, bude vypracovaná komparatívna štúdia o špecifickej legislatíve –
zákonoch o násilí páchanom na ženách, resp. domácom násilí vo vybraných členských
štátoch Európskej únie – a bude vypracovaný monitoring národnej legislatívy, ktorý sa
dotýka problematiky žien, na ktorých je páchané násilie.
Vzhľadom na absenciu osobitného zákona v tejto oblasti je potrebné dosiahnuť
efektívne využívanie existujúcej legislatívy v praxi (napríklad zákona č.448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č.448/2008 Z. z.) v záujme kontinuálneho a stabilného skvalitňovania poskytovania
pomoci a vytvárania nových zariadení a podporných služieb ženám, ktoré zažívajú
násilie. Priebežne bude nutné hodnotiť a analyzovať aplikačnú prax vzhľadom na
uvedený zákon a v prípade potreby pristúpiť v budúcnosti k návrhom zmien
nelegislatívnej alebo legislatívnej povahy. Dôležitou je aj úloha MVO pôsobiacich
v oblasti násilia páchaného na ženách, ktorých skúsenosti pri využívaní legislatívy sú
nezastupiteľné.
V záujme riešenia problematiky násilia páchaného na ženách je okrem národnej
úrovne dôležitý záujem o jej riešenie na regionálnej a miestnej úrovni. Vzhľadom na
záujem o skvalitnenie práce v problematike násilia páchaného na ženách vo viacerých
samosprávnych krajoch sa osvedčuje a odporúča iniciovať v nadväznosti na NAP
vytvorenie samostatných regionálnych akčných plánov pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách (RAP). Možné je aj stanoviť si vlastné úlohy alebo ciele a tieto
postupne navrhovať do koncepčných materiálov samosprávnych krajov a komunitných
plánov obcí. Za efektívne možno považovať zainteresovanie poslancov samosprávnych
krajov a poslancov miestnej samosprávy do problematiky eliminácie násilia. So zreteľom
na finančné a personálne limity, s ktorými sa stretávajú samosprávne kraje, mestá a obce,
majú úlohy formulované v NAP pre uvedené subjekty charakter odporúčania, čo
znamená, že samosprávne kraje, mestá a obce budú v rámci svojich možností vyvíjať
snahu o plnenie úloh NAP.

Aktivity I
Číslo
úlohy
1.

2.

Návrhy úloh
Efektívne využívať existujúcu legislatívu
v praxi (napríklad zákon č. 448/2008 Z. z.)
v záujme kontinuálneho a stabilného
skvalitňovania poskytovania pomoci
a vytvárania nových zariadení a podporných
služieb ženám, ktoré zažívajú násilie
Vypracovať monitorovaciu správu
o postupoch polície pri aplikácii § 27a
zákona č. 491/2008 Z. z vo vzťahu k
oprávneniu vykázať osobu zo spoločného
obydlia

Zodpovedný

Indikátory

Termín

Samosprávne
kraje a MPSVR
SR

počet zriadených
sociálnych
služieb,
počet nových
zariadení

Priebežne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

MV SR

Počet
vykázaných osôb
Počet porušení
vykázania
Počet vykázaní,
ktoré boli
dodatočne

31. 12. 2010
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Zdroje
financovania
Rozpočty
samosprávnych
krajov

Z rozpočtovej
kapitoly
MV SR

3.

4.

5.

6.

hodnotené ako
neoprávnené
Počet
porovnaných
zákonov

Vypracovať komparatívnu štúdiu
o špecifickej legislatíve – zákonoch o násilí
páchanom na ženách, resp. domácom násilí
vo vybraných členských štátoch EÚ

SNSĽP

Vypracovať analýzu národnej legislatívy,
ktorá sa dotýka problematiky žien, na
ktorých je páchané násilie a zhodnotiť
možnosť vypracovať samostatný zákon
v tejto problematike
Vypracovať regionálne akčné plány (RAP)
na prevenciu a elimináciu násilia páchaného
na ženách

SNSĽP
v spolupráci
s Ústavom štátu
a práva SAV

Počet
monitorovaných
zákonov

Samosprávne
kraje a obce

Zapracovávať do koncepčných materiálov
samosprávnych krajov a komunitných
plánov obcí úlohy NAP, RAP alebo také
prvky a postupy, ktoré budú mať konkrétny
dosah na prevenciu a elimináciu násilia

Samosprávne
kraje a obce

Počet akčných
plánov, počet
oblastí, priorít
a opatrení
Počet
zapracovaných
prvkov vo
všeobecne
záväzných
nariadeniach,
vnútorných
predpisoch
a materiáloch
samosprávnych
krajov a obcí

II.

30. 6. 2011

Z rozpočtu
SNSĽP, resp.
z projektových
prostriedkov

30. 6. 2012

Z rozpočtu
SNSĽP, resp.
z projektových
prostriedkov

31. 12. 2010

Z rozpočtu
samosprávnych
krajov a obcí

2009 – 2012

Z rozpočtu
samosprávnych
krajov a obcí

Oblasť poskytovania pomoci ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie

Operačný cieľ
Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu
alebo hrozbe násilia, a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie
vyplývajú
Charakteristika oblasti a úloh
Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien v roku 2008 Slovenskej
republike odporučil, aby s vysokým stupňom priority prijala prierezové a komplexné
opatrenia na riešenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách. Konkrétne bolo
Slovenskej republike odporučené zabezpečiť pre ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie,
podporné služby v dostatočnom množstve a s primeranými štandardmi. Zriaďovanie
zariadení a podporných služieb spĺňajúcich európske štandardy pre ženy zažívajúce
násilie zostalo ako jedna z nedoriešených úloh predchádzajúceho NAP-u pre prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008.
V záujme riešenia uvedenej problematiky sa pôjde cestou realizovania
postupnosti nadväzujúcich krokov, realizovaných a financovaných v rámci národného
projektu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len OP ZaSI)
„Systémová podpora prevencie a eliminácie násilia v oblasti koordinácie a výkonu
služieb krízových intervenčných centier a tímov“:
► inštitucionálne posilniť problematiku zriadením Koordinačného metodického centra
6

pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách;
► vytvoriť podmienky (legislatívne, finančné, organizačné, personálne a ďalšie) pre
konštituovanie a fungovanie siete zariadení a podporných služieb pre ženy zažívajúce
domáce násilie, ktoré zodpovedajú medzinárodným štandardom.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo ku skvalitneniu legislatívy, nezlepšilo
sa však reálne poskytovanie pomoci a podpory v sieti zariadení a sociálnych služieb v
tom zmysle, že by vytvorené služby primeranejšie zohľadňovali špecifické a
diverzifikované potreby obetí násilia ako napríklad bezpečné ubytovanie, ochrana
a pomoc, krízové poradenstvo prostredníctvom krízových telefonických liniek, krízové
intervenčné centrá, ambulantné poradenské centrá, interdisciplinárne integrované tímy a
pod. Preto je potrebné zabezpečiť dôslednú a efektívnu implementáciu zákona
č. 448/2008 Z. z.. Dôležitým krokom k zosieťovaniu a skvalitneniu pomoci ženám, ktoré
zažívajú násilie, bude zriadenie siete intervenčných centier a vypracovanie právneho
a odborného rámca ich zriaďovania a fungovania prostredníctvom národného projektu
OP ZaSI „Systémová podpora prevencie a eliminácie násilia v oblasti koordinácie
a výkonu služieb krízových intervenčných centier a tímov“. Pilotné overenie fungovania
siete sa uskutoční v rámci uvedeného projektu.
V tomto kontexte je potrebné zriadenie aspoň jedného krízového intervenčného
centra v každom regióne Slovenska (napríklad podľa vzoru ČR), zriadiť minimálne 1
bezpečný ženský dom (pobytové zariadenie) a 1 poradňu pre ženy (ambulantné
zariadenie) v každom samosprávnom kraji, ktoré budú spĺňať európske štandardy
a postupne počet špecializovaných zariadení zvyšovať. Zariadenia budú zriaďované
a prevádzkované verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi akreditovanými
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a mali by byť financované
z verejných aj neverejných zdrojov.
Štandardy práce zariadení poskytujúcich pomoc obetiam násilia na konkrétne
podmienky zariadení v Slovenskej republike boli vypracované v rámci NAP na roky
2005 – 2008. Je ich však potrebné v spolupráci s Expertnou skupinou pre prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu
kriminality doplniť, aktualizovať a zverejniť na webstránke MPSVR SR, a tým podporiť
ich aplikovanie v praxi. V záujme uvedeného sa odporúča, aby si jednotliví
poskytovatelia služieb ženám, ktoré zažívajú násilie, zapracovali v zmysle prílohy 2
zákona č. 448/2008 Z. z. do podmienok kvality nimi poskytovaných služieb aj zásady,
vyplývajúce z uvedených štandardov. Tým sa umožní sledovanie dodržiavania
štandardov v rámci dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa zákona č.
448/2008 Z. z.. V tomto kontexte sa odporúča samosprávnym krajom možnosť zaviesť
vypracované štandardy do aplikačnej praxe v nimi zriaďovaných zariadeniach.
Pri poskytovaní podporných služieb je nutné postupovať so zreteľom na skupiny
žien s kumuláciou znevýhodnení (ženy z kultúrnych, sociálnych a etnických minorít) a
vo všetkých opatreniach prihliadať na ich špecifické potreby.
Odôvodnená je potreba vypracovať metodiky postupov pre prácu so ženami,
ktoré zažívajú násilie a ich deťmi pre všetky zainteresované pomáhajúce profesie a pre
integrované intervenčné tímy pracujúce v jednotlivých samosprávnych krajoch.
Vytvorenie týchto tímov odborníkov ostáva dôležitou súčasťou koordinácie práce
zainteresovaných profesií v záujme efektívneho poskytovania pomoci ženám, ktoré
zažívajú násilie. Bude stanovený spôsob spolupráce s konkrétnymi aktivitami,
kompetenciami a zodpovednosťami jednotlivých členov a členiek týchto tímov.
Súčasťou práce intervenčných tímov bude aj zlepšovanie úrovne spolupráce a vedomostí
o adekvátnych nástrojoch pomoci obetiam násilia a rozširovanie informácií o
možnostiach pomoci v prípadoch násilia páchaného na ženách. Stále aktuálnou ostáva
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potreba vypracovať informačné materiály o miestach a spôsoboch pomoci ženám –
všeobecne zamerané ako aj špecifikované vzhľadom na profesiu poskytovateľov pomoci.
V rámci realizovania pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie a ich deťom, majú
dôležité postavenie samosprávne kraje a obce. Preto sa odporúča, aby samosprávne kraje
a obce podľa možnosti spolupracovali a prípadne združovali finančné prostriedky na
financovanie navrhnutých úloh a venovali zvýšenú pozornosť skvalitňovaniu pomoci
a podpory prostredníctvom siete sociálnych bytov a sociálnych služieb tak, aby
vytvorené služby a prechodné núdzové bývanie boli zamerané na podporu žien a detí
zažívajúcich násilie a zohľadňovali ich špecifické a diverzifikované potreby v súlade
s vypracovanými štandardami.
Aktivity II.
Číslo
úlohy
7.

8.

Návrhy úloh

Zodpovedný

Indikátory

Termín

Zdroje
financovania
V rámci
národného
projektu OP
ZaSI

Vytvoriť Koordinačné metodické centrum
pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách

MPSVR SR
v súčinnosti so
samosprávnymi
krajmi

Zriadenie centra

30. 6. 2010

Vypracovať právny a odborný rámec
zriaďovania a fungovania siete
intervenčných tímov a následne takúto sieť
zriadiť

MPSVR SR
prostredníctvom
národného
projektu

Počet zriadených
intervenčných
tímov

Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

MPSVR SR
v rámci
národného
projektu OP
ZaSI

MPSVR SR
v súčinnosti
s Expertnou
skupinou pre
prevenciu
a elimináciu násilia
voči ženám pri
Rade vlády SR pre
prevenciu
kriminality

Zverejnenie
štandardov na
webstránke
MPSVR SR

30. 6. 2010

MPSVR SR
v rámci
národného
projektu OP
ZaSI

Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

Z rozpočtu
samosprávnych
krajov

Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

Z rozpočtu
ÚPSVaR

Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

Z rozpočtu
verejných
a neverejných
poskytovateľov
služieb

Doplniť, aktualizovať a zverejniť na
webstránke MPSVR SR dokument
uvádzajúci štandardy činností pre
poskytovanie pomoci obetiam násilia
páchaného na ženách, ktorý bude v súlade
s prílohou č. 2 k zákonu 448/2008 Z. z.,
bude zohľadňovať špecifické
diverzifikované potreby cieľovej skupiny
a bude slúžiť ako odporúčací dokument pre
poskytovateľov predmetných služieb a pre
akreditačnú komisiu.
10. Vyvinúť úsilie o vytvorenie siete zariadení
a podporných služieb a núdzového bývania
pre ženy zažívajúce domáce násilie, ktoré
zodpovedajú vypracovaným štandardom
a sú zriaďované v zmysle zákona
č.448/2008 Z. z.
9.

11. Vyvinúť úsilie o vytvorenie súboru činností
v záujme žien zažívajúcich domáce násilie,
ktoré zodpovedajú vypracovaným
štandardom a sú zriaďované v zmysle
zákona č.305/2005 Z.z.
12. Poskytovať podporné služby so zreteľom
na skupiny žien s kumuláciou
znevýhodnení (ženy z kultúrnych,
sociálnych a etnických minorít) a vo
všetkých opatreniach prihliadať na ich
špecifické potreby

Verejní a neverejní Počet zariadení
poskytovatelia
v regiónoch
sociálnych služieb Počet zriadených
služieb
Počet klientok
v zariadeniach
Počet využitých
služieb
ÚPSVaR
Počet
poskytnutých
činností
Počet klientok
využívajúcich
poskytované
činnosti
Neverejní
Počet zariadení
a verejní
poskytujúcich
poskytovatelia
špecifické
sociálnych
podporné služby
služieb,
Typy
Úrad
poskytnutých
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splnomocnenca
vlády SR pre
rómske komunity

13. Odporučiť jednotlivým poskytovateľom
služieb ženám, ktoré zažívajú násilie, aby
zapracovali v zmysle prílohy 2 zákona č.
448/2008 Z. z. do podmienok kvality nimi
poskytovaných služieb aj zásady
vyplývajúce z odporúčaných štandardov,
ktoré budú zverejnené na webstránke
MPSVR SR

Verejní
a neverejní
poskytovatelia
sociálnych
služieb

14. Vypracovať metodiky postupov pre prácu
so ženami, ktoré zažívajú násilie, a ich
deťmi pre všetky zainteresované
pomáhajúce profesie a pre intervenčné tímy
pracujúce v jednotlivých krajoch

MPSVR SR
v súčinnosti s
IVPR za
spolupráce so
zainteresovanými rezortmi,
ÚPSVaR a
samosprávnymi
krajmi

15. Alokovať finančné prostriedky zo strany
samosprávnych krajov a venovať zvýšenú
pozornosť skvalitňovaniu pomoci
a podpory v sieti sociálnych služieb tak, aby
vytvorené služby boli zamerané na podporu
žien a detí zažívajúcich násilie
a zohľadňovali ich špecifické
a diverzifikované potreby v súlade
s vypracovanými štandardami

16. Vypracovať metodické usmernenie k
vykonávaniu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pre týrané,
zanedbávané a zneužívané deti a deti žijúce
v rodinách s výskytom rodovo
podmieneného násilia, oddeleniami
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, odbormi sociálnych vecí a rodiny
Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

špecifických
služieb a činností
Počet
poberateliek
/poberateľov
rôznych typov
špecifických
služieb
Počet zariadení
so
zapracovanými
štandardami,
Počet
špecifických
podporných
služieb

Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012
(štandardy od
1. 1. 2011)

Z rozpočtu
verejných
a neverejných
poskytovateľov
sociálnych
služieb

Metodika

31. 12. 2010

Samosprávne
kraje

Výška
alokovaných
finančných
príspevkov zo
strany
samosprávnych
krajov
Počet žien, ktoré
pomoc
potrebovali
v kalendárnom
roku
Počet zariadení,
ktoré pomoc
v krízových
situáciách
poskytovali

2009 – 2012

IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi
IVPR a MPSVR
SR
a prostredníctvo
m projektu OP
ZaSI
Z rozpočtu
samosprávnych
krajov a obcí

ÚPSVaR

Počet úradov,
ktoré vydali túto
smernicu

30. 6. 2010
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Z rozpočtu
ÚPSVaR

III.

Oblasť vzdelávania a scitlivovania pomáhajúcich profesií

Operačný cieľ
Zabezpečiť rodovo citlivé vzdelávanie všetkých pomáhajúcich profesií
a zainteresovaných subjektov v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na
ženách
Charakteristika oblasti a úloh
V súčasnosti v nadväznosti na predchádzajúce obdobie je potrebné pokračovať
a, ak tak dosiaľ nebolo vykonané, začať s dôsledným vzdelávaním všetkých
zainteresovaných pomáhajúcich profesií, ktoré prichádzajú do styku so ženami, ktoré
zažívajú alebo zažili násilie. Týmito skupinami sú zamestnanci a zamestnankyne polície,
zdravotnícke profesie, sudcovia/sudkyne a právnické profesie, sociálni pracovníci a
pracovníčky a psychológovia a psychologičky, probační úradníci a úradníčky, mediační
úradníci a úradníčky, pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne, duchovní a. i. Medzi
tieto skupiny patria aj zamestnanci a zamestnankyne inštitúcií, ktoré rozhodujú
o aktivitách v súvislosti s pomocou ženám, ktoré zažili násilie. Adekvátne vzdelávanie je
kľúčom k vytváraniu efektívnych prístupov k domácemu násiliu.
V rámci vzdelávania je potrebné vyriešiť dva zásadné kroky:
► Financovanie vzdelávania – finančné zdroje budú zabezpečené v rámci rozpočtu
zainteresovaných ministerstiev na realizáciu vzdelávania a tréningov, do ktorých náplne
rezorty zaradia aj problematiku prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách
a v rámci národného projektu OP ZaSI „Systémová podpora prevencie a eliminácie
násilia v oblasti koordinácie a výkonu služieb krízových intervenčných centier a tímov“.
► Náplň vzdelávacích aktivít, cieľová skupina, lektori – obsah vzdelávania predstavuje
základný scitlivovací tréning, lebo scitlivené na problematiku násilia páchaného na
ženách musia byť všetky profesie a inštitúcie zainteresované na riešení problematiky
násilia páchaného na ženách. Ďalej môže ísť o špecificky nastavené vzdelávanie
v závislosti od konkrétnej profesijnej skupiny. Obsah takto postaveného vzdelávania sa
dá začleniť do učebných osnov pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.
Cieľová skupina vzdelávania môže vychádzať z definovania vzdelávaných
profesií v rezorte alebo z vytvorenia špeciálnych funkcií/postov, ktoré sa budú špecificky
venovať problematike násilia páchaného na ženách.
V záujme zabezpečenia lektorov/lektoriek je potrebná adekvátna príprava a výber
lektorského zboru. V rámci výberu lektorov/lektoriek je možné využiť aj kapacity zo
strany MVO, nakoľko tieto majú odborný potenciál, ktorým môžu zaručiť akreditované
odborné vzdelávanie v oblasti násilia páchaného na ženách.
V nadväznosti na úlohy predchádzajúceho NAP-u budú jednotlivé rezorty
realizovať vzdelávacie aktivity u svojich kompetenčne príslušných pomáhajúcich
profesií. Konkrétne MS SR bude realizovať vzdelávanie sudcov, VSÚ a prokurátorov
v súčinnosti s Justičnou akadémiou so zameraním na špecifiká násilia páchaného na
ženách (vzdelávanie predovšetkým v oblasti procesných aspektov týchto prípadov, t. j.
na potrebu pohotovo, rýchle a zároveň účinne rozhodnúť vo veci samej). Súčasne MS
SR vytvorí a uvedie do praxe návrh na systematické vzdelávanie súdnych znalcov
a znalkýň v odbore psychológia zameraného na tému násilia páchaného na ženách.
MZ SR etabluje a vyškolí v rámci národného projektu v spolupráci
so samosprávnymi krajmi a MVO tzv. koordinátorov pomoci ženám ohrozeným násilím
z radov zdravotníckych pracovníkov v rámci každého samosprávneho kraja a každej
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všeobecnej nemocnice, doplní systém sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov o problematiku násilia páchaného na ženách a uskutoční zaradenie danej
problematiky do obsahu špecializačných študijných odborov a kurzov vzdelávacích
inštitúcií zabezpečujúcich sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
prostredníctvom národného projektu .
MŠ SR zabezpečí v spolupráci so svojimi priamo riadenými organizáciami
školenia pre oblasť rozpoznávania problému a pomoci ženám ohrozených násilím
z radov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov rezortu školstva, doplní
systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov o problematiku násilia
páchaného na ženách a ich deťoch a možnostiach včasnej identifikácie násilia a jeho
prevencie, ako aj zaradenie danej problematiky do obsahu vzdelávacích aktivít v rámci
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
MV SR, MPSVR SR v spolupráci s MVO bude vzdelávať policajtov prvého
kontaktu k identifikácii domáceho násilia a postupu pri vykázaní násilnej osoby zo
spoločného obydlia prostredníctvom využívania špecifických metód a bude školiť
a vzdelávať vyšetrovateľov PZ v prístupe k obetiam domáceho násilia a ku skvalitneniu
dokazovania pri vyšetrovaní prípadov domáceho násilia.
SNSĽP zabezpečí vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských a a
kultúrnych zariadení v problematike ľudských práv.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v súčinnosti s Fondom
sociálneho rozvoja preškolí terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov
v problematike násilia v rómskych rodinách.
Samosprávnym krajom a obciam sa odporúča podieľať na zabezpečovaní
vzdelávania všetkých zainteresovaných profesijných skupín, ktoré prichádzajú do styku
so ženami, ktoré zažívajú násilie, a ich deťmi – zamestnancov a zamestnankýň
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych
krajov, v registrovaných neverejných subjektoch poskytujúcich sociálne služby, v
školských a zdravotníckych zariadeniach. Pôjde o zdravotnícke profesie, učiteľov a
učiteľky, sociálnych pracovníkov a pracovníčky, psychológov a psychologičky pracujúce
v zariadeniach sociálnych služieb alebo poskytujúce poradenstvo.
Aktivity III.
Číslo
Návrhy úloh
úlohy
17. Zabezpečiť finančné zdroje na oblasť
prevencie a eliminácie násilia páchaného na
ženách, na realizáciu aktivít a úloh vrátane
vzdelávania a tréningov zamestnancov
rezortov v rámci rozpočtu zainteresovaných
ministerstiev

18. Realizovať aktivity a úlohy vrátane
vzdelávania a tréningov zamestnancov
rezortu zdravotníctva v oblasti prevencie
a eliminácie násilia páchaného na ženách

Zodpovedný
MPSVR SR, MS
SR, MV SR, MŠ
SR

MZ SR
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Indikátory
Výška
finančných
zdrojov na
splnenie úlohy
v rámci
jednotlivých
rezortov,
Počet
realizovaných
vzdelávacích
aktivít,
Vzdelávané
profesie
Počet
realizovaných
vzdelávacích
aktivít,
Vzdelávané
profesie

Termín
Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

Zdroje
financovania
Z rozpočtových
kapitol
zodpovedných
rezortov
a z národného
projektu OP
ZaSI

Z národného
projektu OP
ZaSI

19. Vypracovať systém rodovo citlivého
akreditovaného vzdelávania a obsah
vzdelávania (spoločný pre všetkých a
špecifický pre jednotlivé profesie) všetkých
pomáhajúcich profesií, ako aj
zamestnancov, ktorí o problematike
rozhodujú, a realizovať systematické
pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie
v tejto oblasti

MPSVR SR
v spolupráci
s odborníčkami
a odborníkmi na
problematiku
násilia
a súčinnosti s
MS SR, MV SR,
MZ SR, MŠ SR
a
samosprávnymi
krajmi

20. Vytvoriť a uviesť do praxe návrh na
systematické vzdelávanie súdnych znalcov
a znalkýň v odbore psychológia zameraného
na tému násilia páchaného na ženách

MS SR

21. Uskutočniť vzdelávanie profesií, ktoré sa
dostávajú do styku s ľuďmi
diskriminovanými, resp. na ktorých je
páchané násilie, v problematike ľudských
práv

SNSĽP

22. Preškoliť terénnych sociálnych
pracovníkov a ich asistentov v problematike
násilia v rómskych rodinách

Úrad
splnomocnenca
vlády SR pre
rómske
komunity
v súčinnosti
S Fondom
sociálneho
rozvoja

IV.

Systém
akreditovaného
vzdelávania
Obsah
vzdelávania
Počet
vzdelávacích
kurzov
Počet
vzdelávaných
profesií,
zamestnancov/
zamestnankýň
a odborníkov/
odborníčok
Počet lektorov/
lektoriek
Vytvorenie
návrhu
Počet
preškolených
súdnych znalcov
a znalkýň
v odbore
psychológia
Počet
vzdelávacích
kurzov
Počet
vzdelávaných
zamestnancov/
zamestnankýň a
odborníkov/
odborníčok
Počet
preškolených

Sledovanie
ročne,
s hodnotením
k 31. 12. 2012

V rámci
národného
projektu OP
ZaSI

31. 12. 2012

Z rozpočtovej
kapitoly MS SR

31. 12. 2009

Z rozpočtu
SNSĽP

Priebežne
s hodnotením
k 31. 12. 2012

FSR

Oblasť prevencie

Operačný cieľ
Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácie, ktorá prispieva k vzniku a
tolerancii násilia
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Charakteristika oblasti a úloh
Efektívna prevencia násilia páchaného na ženách je založená na zvyšovaní
povedomia spoločnosti o závažnosti a negatívnych dôsledkoch násilia páchaného na
ženách a propagácii nulovej tolerancie voči násiliu. Realizovanie kampaní vrátane
poslednej vládnej kampane „Zastavme domáce násilie na ženách“ v rokoch 2007 – 2008
bolo jedným z krokov v záujme zvýšenia informovanosti odbornej a laickej verejnosti.
V aktivitách v tomto smere by bolo vhodné pokračovať cieleným spôsobom. Potrebné je
aj naďalej zintenzívniť preventívnu prácu prostredníctvom výchovy a vzdelávania,
odstraňovať rodové stereotypy v rodinnej aj inštitucionálnej výchove ako aj v celej
spoločnosti prostredníctvom poskytovania práve takých informácií o násilí páchanom na
ženách, ktoré vychádzajú z porozumenia špecifickosti príčin a súvislostí jednotlivých
foriem násilia páchaného na ženách.
V záujme zdôraznenia rodovej podmienenosti násilia páchaného na ženách je
potrebné zvýšiť znalosti laickej aj odbornej verejnosti v oblasti medzinárodných
dohovorov (napríklad Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho
opčný protokol, Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, Všeobecné
odporúčanie Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien č. 19 Násilie voči ženám,
odporúčanie Rec(2002)5 Výboru ministrov členských štátov RE o ochrane žien proti
násiliu a ďalšie relevantné odporúčania RE). Za dôležitý považujeme nárast ich
využívania v praxi.
MŠ SR, v zhode s úlohami z predchádzajúceho NAP-u, sa bude pri tvorbe
pedagogických dokumentov týkajúcich sa relevantných predmetov základných
a stredných škôl zaoberať v rámci vzdelávania o ľudských právach aj problematikou
násilia páchaného na ženách. Problematiku násilia páchaného na ženách bude akcentovať
aj v rámci realizácie Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014.
Zároveň MŠ SR navrhne zmenu obsahu študijného odboru masmediálne štúdiá na
vysokých školách v zmysle jeho doplnenia o problematiku rodovej rovnosti za účelom
prípravy budúcich masmediálnych a marketingových odborníkov s rodovo citlivým
prístupom v praxi
MK SR plánuje vytvoriť a rozvíjať podmienky na podporu kultúrnych aktivít
zameraných na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách prostredníctvom
grantového systému MK SR a prostredníctvom Národného osvetového centra spracuje
informácie o aktivitách regionálnych osvetových stredísk v SR v tejto oblasti.
Médiá sú jedným z najefektívnejších nástrojov na ovplyvňovanie verejnej mienky
a postojov spoločnosti voči násiliu páchanému na ženách. V predchádzajúcom období sa
nepodarilo nasmerovať pôsobenie médií k propagovaniu nulovej tolerancie voči násiliu.
V oblasti prevencie násilia páchaného na ženách je však úloha médií nezastupiteľná.
Ide hlavne o parciálne mediálne kampane a prezentáciu problematiky v dostupných
printových a elektronických médiách, rezortných periodikách, v regionálnych médiách
a pod. Podporovať aktivity v záujme prevencie násilia na ženách v oblasti médií
a marketingovej komunikácie v spolupráci s predstaviteľmi a predstaviteľkami
verejnoprávnych médií a mediálnymi radami bude aj jednou z úloh v rámci národného
projektu OP ZaSI „Systémová podpora prevencie a eliminácie násilia v oblasti
koordinácie a výkonu služieb krízových intervenčných centier a tímov“. Dôležité je, aby
mediálne rady vychádzali s iniciatívou o doplnenie profesijných smerníc a etických
kódexov o nulovú toleranciu násilia voči ženám. Súčasťou snahy o skvalitnenie práce
médií bude vypracovanie metodiky monitoringu médií a ročných správ z monitoringu
vybraných médií.
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V záujme vypracovať a distribuovať informačné materiály o miestach
a spôsoboch pomoci ženám, ktoré by mali byť zamerané všeobecne na problematiku, ako
aj špecifikované vzhľadom na profesiu poskytovateľov pomoci, je dôležitá spolupráca
so samosprávnymi krajmi a obcami. Informačné materiály by mali obsahovať informácie
aj pre ženy s osobitnými potrebami vzhľadom na vek, etnicitu, sexuálnu orientáciu, ženy
migrantky a pod.
Aktivity IV.
Číslo
úlohy

Návrhy úloh

Zodpovedný

Indikátory

Termín

Sprístupňovať laickej aj odbornej verejnosti
23. informácie o medzinárodných záväzkoch
SR v oblasti ľudských práv a násilia voči
ženám a zabezpečiť preklady dokumentov
OSN, RE a EÚ do slovenského jazyka

MPSVR SR
a ďalšie rezorty a
subjekty

do 30. 6. 2011

24. Pri tvorbe pedagogických dokumentov
týkajúcich sa relevantných predmetov
základných a stredných škôl sa v rámci
vzdelávania o ľudských právach zaoberať aj
problematikou násilia páchaného na ženách

MŠ SR a Štátny
pedagogický
ústav

Počet
zainteresovaných
rezortov a
subjektov
Počet
prezentačných
aktivít
Počet
preložených
dokumentov
Analýza
pedagogických
dokumentov

Priebežne
s hodnotením
v roku 2012

Z rozpočtovej
kapitoly MŠ SR

25. V rámci realizácie Národného plánu
výchovy k ľudským právam na roky 2005 –
2014 zdôrazňovať problematiku násilia
páchaného na ženách

MŠ SR

Priebežne
s hodnotením
v roku 2012

Z rozpočtovej
kapitoly MŠ SR

26. Navrhnúť zmenu obsahu študijného odboru
masmediálne štúdiá na vysokých školách
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. a po
schválení doplniť o problematiku rodovej
rovnosti za účelom prípravy budúcich
masmediálnych a marketingových
odborníkov s rodovo citlivým prístupom
v praxi
27. Medializovať problematiku násilia
páchaného na ženách a zvyšovať
povedomie spoločnosti o tejto problematike
prostredníctvom parciálnych mediálnych
kampaní a prezentáciou problematiky
v dostupných printových a elektronických
médiách, rezortných periodikách,
v regionálnych médiách a pod.

MŠ SR

Počet a charakter
aktivít
venovaných
problematike
násilia
Zaradenie danej
problematiky do
obsahu
študijného
odboru
masmediálne
štúdiá na VŠ

31. 12. 2012

Z rozpočtovej
kapitoly MŠ SR

Všetky rezorty,
samosprávne
kraje a obce,
MVO

Počet
mediálnych
kampaní
Počet
mediálnych
výstupov
v závislosti od
typu média

Priebežne
s hodnotením
v roku 2012

Z rozpočtov
zodpovedných
rezortov
a subjektov
a z národného
projektu OP
ZaSI

28. Sledovať problematiku násilia páchaného na
ženách v oblasti médií a marketingovej
komunikácie v spolupráci s mediálnymi
radami a s Koordinačným metodickým
centrom pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách

MPSVR SR
v súčinnosti
s MVO
a mediálnymi
radami

Počet podaných
sťažností
a podnetov na
prešetrenie
Počet inštitúcií,
ktoré prijali
etické kódexy
v oblasti násilia

Priebežne
s hodnotením
v roku 2012

MPSVR SR,
ktoré bude
čerpať
prostriedky z
národného
projektu OP
ZaSI
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Zdroje
financovania
Z rozpočtov
zodpovedných
rezortov a
subjektov

29. Vypracovať metodiky monitoringu médií
a ročných správ z monitoringu vybraných
médií

MPSVR SR
v súčinnosti
s IVPR

Vypracovanie
metodiky na
monitoring médií
Správa
z monitoringu
médií

31. 12. 2009
30. 6. 2010
30. 6. 2011
30. 6. 2012

30. Vypracovať a distribuovať informačné
materiály o miestach a spôsoboch pomoci
ženám – všeobecne zamerané, ako aj
špecifikované vzhľadom na profesiu
poskytovateľov pomoci.

Ústredie a úrady
práce, sociálnych
vecí a rodiny
v súčinnosti s
Koordinačným
metodickým
centrom pre
prevenciu
a elimináciu
násilia
páchaného na
ženách a so
samosprávnymi
krajmi, obcami a
MVO

Vypracované
a distribuované
informačné
materiály,
Metodické
usmernenia,
Cykly článkov,
televíznych
a rozhlasových
relácií
v regionálnych
médiách

Priebežne
s hodnotením
v roku 2012

V.

IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi
IVPR a MPSVR
SR
Z rozpočtov
zodpovedných
subjektov a z
prostriedkov
národného
projektu OP
ZaSI

Oblasť štatistík, výskumu a monitoringu

Operačný cieľ
Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia páchaného na
ženách
Charakteristika oblasti a úloh
Poznatková báza o násilí páchanom na ženách sa v SR začína zlepšovať na
kvantitatívnej aj kvalitatívnej úrovni, je však nutné pokračovať vo výskumoch so
zameraním na špecifické otázky násilia, formy násilia, cenu a dosahy násilia a pod. Nové
informácie a špecifický čiastkový pohľad na problematiku môže vniesť výskum násilia
špecificky a viacnásobne ohrozených skupín žien. Rovnako užitočným môže byť aj
reprezentatívny výskum maskulinity v SR, ktorého súčasťou bude aj Výborom CEDAW
požadovaná informácia o hlavných príčinách vrážd ako dôsledku domáceho násilia v SR,
ktorú bude potrebné prezentovať v roku 2014 v rámci ďalšej periodickej správy SR
o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie v Slovenskej
republike.
Zatiaľ sa dostatočne nepokročilo v oblasti získavania špecifických štatistických
údajov za jednotlivé rezorty a z toho dôvodu nebolo vytvorené centrálne spracovanie
týchto údajov. Preto bolo potrebné naformulovať úlohy, ktorých prostredníctvom sa bude
realizovať výber národných ukazovateľov násilia páchaného na ženách a spracovanie
výsledkov štatistického a evidenčného zisťovania. MZ SR sa zaviazalo zabezpečiť zber
údajov evidovaného násilia v rezorte zdravotníctva cestou skvalitnenia štatistického
výkazníctva.
Z dôvodu potreby analyzovať počet a kvalitu služieb poskytovaných ženám,
ktoré zažívajú násilie, bude vypracovaná komparatívna štúdia o sociálnej pomoci
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a podporných službách, zdravotníckej starostlivosti a službách bývania pre ženy obete
násilia v SR a členských štátoch EÚ vo vzťahu k medzinárodným štandardom
a odporúčaniam. Štúdia bude sprístupnená zainteresovaným profesiám a verejnosti.
V tejto súvislosti bude potrebné uskutočniť aj monitoring podporných služieb,
poskytovaných ženám a deťom zažívajúcim násilie podľa európskych štandardov.

Aktivity V.
Číslo
Návrhy úloh
úlohy
31. Vypracovať komparatívnu štúdiu
o sociálnej pomoci a podporných službách,
zdravotníckej starostlivosti a službách
bývania pre ženy obete násilia v SR,
členských štátoch EÚ vo vzťahu
k medzinárodným štandardom
a odporúčaniam a
sprístupniť štúdiu zainteresovaným
profesiám a verejnosti

Zodpovedný

Indikátory

Termín

Zdroje
financovania
IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi
IVPR a MPSVR
SR

MPSVR SR
v súčinnosti s
IVPR

Štúdia

31. 12. 2011

32. Zabezpečiť zber údajov evidovaného násilia
v príslušných rezortoch cestou skvalitnenia
štatistického výkazníctva

MZ SR, MV SR,
MS SR, GP SR a
samosprávne
kraje

Priebežne do
roku 2012

Z rozpočtovej
kapitoly
zodpovedných
subjektov

33.

MPSVR SR –
IVPR
v spolupráci
s poskytovateľmi
údajov

Počet a kvalita
vykázaných
štatistických
ukazovateľov pre
potreby súdneho
dôkazníctva
Zoznam
indikátorov

31. 12. 2009
30. 6. 2010
30. 6. 2011
30. 6. 2012

Závery
a skúsenosti z
prekladu
a odskúšania
pilotného
viktimizačného
dotazníka
domácností v
praxi
Metodika
Monitorovacie
správy

30. 6. 2010

IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi
IVPR a MPSVR
SR
ŠÚ cez projekt
EÚ

Výskumná
správa

31. 12. 2012

Výber národných ukazovateľov násilia
páchaného na ženách a ročné správy o
výsledkoch štatistického a evidenčného
zisťovania

34. Pilotný projekt na preklad a odskúšanie
pilotného viktimizačného dotazníka
domácností vyvinutého EÚ a realizovaného
ŠÚ SR v roku 2009

ŠÚ SR

35. Metodika a priebežný monitoring
podporných služieb poskytovaných ženám
a deťom zažívajúcim násilie vzhľadom na
dodržiavanie európskych štandardov

MPSVR SR IVPR

36. Výskum násilia špecificky a viacnásobne
ohrozených skupín žien

MPSVR SR IVPR
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31. 12. 2010
30. 6. 2011
30. 6. 2012

IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi
IVPR a MPSVR
SR
IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi

37. Príprava reprezentatívneho výskumu
maskulinity na Slovensku pre rok 2013

VI.

MPSVR SR
v súčinnosti
IVPR

Formulácia
kontraktu
s MPSVR SR

31. 12. 2012

IVPR a MPSVR
SR
IVPR

Oblasť násilia voči ženám na pracovisku

Operačný cieľ
Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu a definovať nástroje na odstraňovanie
násilia voči ženám na pracovisku
Charakteristika oblasti a úloh
Problematika násilia voči ženám na pracovisku je súčasťou širšieho konceptu
násilia na pracovisku. Od prípadov zneužívania, ohrozovania alebo napádania osôb
v pracovnom prostredí sa rozšírila o agendu zdravia, bezpečnosti, pracovné podmienky a
oblasť dôstojnosti v práci, ľudské práva a boj proti diskriminácii. V zákonoch
o rovnakom zaobchádzaní sa definuje priama a nepriama diskriminácia, pokyn či
nabádanie na diskrimináciu ako základné ustanovenia antidiskriminačnej legislatívy.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES hovorí o špecifickej forme
diskriminácie na základe pohlavia a definuje nasledujúce pojmy:
► priama diskriminácia: kde sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo na základe
pohlavia než sa zaobchádzalo alebo by sa zaobchádzalo s inou v porovnateľnej situácii,
► nepriama diskriminácia: kde by zjavne neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax
priviedli osoby jedného pohlavia do osobitnej nevýhody v porovnaní s osobami druhého
pohlavia, pokiaľ toto ustanovenie, kritérium alebo prax nie sú objektívne zdôvodnené
legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a potrebné,
► obťažovanie: kde k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s pohlavím osoby dochádza s
úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho,
nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia,
► sexuálne obťažovanie: kde k nežiaducemu verbálnemu, neverbálnemu alebo
telesnému správaniu sexuálnej povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia
dôstojnosti osoby, najmä pri vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho,
zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia.
Definícia ILO z roku 2001 vymedzuje sexuálne obťažovanie ako nechcené alebo
nežiaduce správanie sexuálnej povahy na pracovisku alebo vzťahujúce sa na prácu, ktoré
spôsobuje, že osoba sa cíti ponížená, zastrašovaná a diskriminovaná alebo obťažovaná.
V slovenskej legislatíve zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (antidiskriminačný zákon) bol definovaný pojem obťažovanie. Definícia
sexuálneho obťažovania bola do slovenského právneho poriadku začlenená zákonom č.
85/2008 Z. z., ktorým sa menil a doplnil antidiskriminačný zákon, účinnou od 1. 4. 2008
(§ 2a ods. 4 a 5 antidiskriminačného zákona). Sexuálne obťažovanie teda predstavuje
porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.
V oblasti prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania je potrebné uskutočniť
výskum v záujme získania dostatočnej poznatkovej bázy o tomto fenoméne v SR. Ďalej
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je nutné podporovať zvyšovanie právneho povedomia zamestnankýň a zamestnancov
o problematike obťažovania a iných foriem násilia v pracovnoprávnych vzťahoch a
o možnostiach, ako mu predchádzať a ako sa mu brániť. Javí sa potrebné a užitočné
realizovať na úrovni samosprávnych krajov semináre a iné vzdelávacie aktivity,
zamerané na prevenciu násilia a obťažovania na pracovisku s cieľom obmedziť výskyt
prípadov násilia a obťažovania na pracovisku.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako inštitúcia zodpovedná za
implementáciu
antidiskriminačného
zákona
a Národný
inšpektorát
práce
s kompetenciami sledovania dodržiavania zásad rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
v zamestnaní budú v rámci svojich aktivít sledovať a monitorovať prípady sexuálneho
a šikanózneho obťažovania žien na pracovisku.
Aktivity VI
Číslo
Návrhy úloh
úlohy
38. Podporovať zvyšovanie právneho
povedomia prostredníctvom seminárov
a iných vzdelávacích aktivít zamestnankýň
a zamestnancov v problematike násilia
v pracovno-právnych vzťahoch

Zodpovedný

Indikátory

Termín

MŠ SR, MZ SR
a stavovské
organizácie
MPSVR SR,
SNSĽP,
zamestnanecké
zväzy, odborové
organizácie,
samosprávne
kraje

Počet
vzdelávacích
aktivít delených
podľa ich formy
Počet účastníkov
prednášok,
tréningov
a ďalších
vzdelávacích
aktivít

Priebežne do
roku 2012

39. Pripraviť informačno-metodické materiály
pre zamestnávateľov
a zamestnankyne/zamestnancov o téme
rodovej rovnosti a násilia páchaného na
ženách na pracovisku a možnostiach
pomoci pre jeho obete

MPSVR SR,
SNSĽP,
zamestnanecké
zväzy, odborové
organizácie,
samosprávne
kraje

Počet
materiálov;
Počet pracovísk,
na ktoré boli
materiály
distribuované

Priebežne do
roku 2012

Z rozpočtu
MPSVR SR a
SNSĽP

40. Vykonávať monitoring prípadov sexuálneho
obťažovania a šikanovania žien

SNSĽP
NIP

Správy
z monitoringu

Každoročne
k 31. 12.

Z rozpočtu
SNSĽP a NIP

Zdroje
financovania
Z rozpočtov
zodpovedných
rezortov a
subjektov

VII. Oblasť práce s páchateľmi násilia
Operačný cieľ
Vytvoriť spoločenské podmienky a mechanizmy, ktoré budú viesť páchateľov
násilia k prevzatiu zodpovednosti za svoje správanie
Charakteristika oblasti a úloh
Špecifickou oblasťou úsilia o elimináciu násilia páchaného na ženách je práca s
páchateľmi násilia. Keďže v SR neexistujú akreditované programy pre prácu s
páchateľmi násilia páchaného na ženách, vzniká potreba preskúmať skúsenosti z ich
realizácie z okolitých krajín s konečným cieľom posúdiť možnú aplikáciu niektorých
z nich v podmienkach SR. Analýza existujúcich modelov dobrej praxe v zahraničí
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týkajúca sa programov pre prácu s páchateľmi násilia v partnerských vzťahoch by mohla
vyústiť k návrhu na systematické zavádzanie overených programov do našej praxe.
Predtým, ako sa začnú zavádzať programy pre prácu s páchateľmi, bude
vypracovaný systém vzdelávania
pre
zainteresované profesie v oblasti práce
s páchateľmi násilia na ženách na základe zahraničných skúseností. Nadväzne na to sa
začne v spolupráci so zahraničnými odborníčkami a odborníkmi a MVO so vzdelávaním
a špeciálnym tréningom pre prácu s páchateľmi násilia na ženách pre profesie v ústavoch
na výkon trestu odňatia slobody, pre mediačných a probačných úradníkov/úradníčky,
sociálnych kurátorov/kurátorky. Veľký priestor sa v tomto kontexte otvára probačným a
mediačným úradníkom/úradníčkam. Cieľom všetkých programov pre páchateľov by
malo byť to, aby násilníci prevzali zodpovednosť za vlastné činy a prestali používať
násilie ako spôsob sebapresadzovania sa vo vzťahu k ženám.
Aktivity VII.
Číslo
úlohy

Návrhy úloh

Zodpovedný

Indikátory

Termín

41. Vypracovať analýzu existujúcich modelov
dobrej praxe v zahraničí týkajúcej sa
programov pre prácu s páchateľmi násilia
v partnerských vzťahoch

MPSVR SR
v súčinnosti
IVPR

Analýza

31. 12. 2010

42. Vypracovať systém vzdelávania pre
zainteresované profesie, v oblasti práce
s páchateľmi násilia na ženách na základe
zahraničných skúseností

MPSVR SR
v súčinnosti
IVPR

Systém
vzdelávania
Počet využitých
zahraničných
zdrojov

31. 12. 2011

43. Zabezpečiť v spolupráci so zahraničnými
odborníčkami a odborníkmi a MVO
vzdelávanie a špeciálne tréningy pre prácu
s páchateľmi násilia na ženách pre profesie
v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody,
pre mediačných a probačných
úradníkov/úradníčky, sociálnych
kurátorov/kurátorky.

MS SR, MV SR,
MPSVR SR
v súčinnosti
s ZVJS a
ÚPSVaR

Počet
vzdelávacích
aktivít
Počet
vyškolených
odborníkov/
odborníčok

44. Vypracovať štandardy práce s páchateľmi
násilia na ženách pre zainteresované
profesie, s cieľom začať so systematickou
prácou v oblasti práce s páchateľmi násilia
na ženách na základe zahraničných
skúseností

MS SR, MV SR,
MPSVR SR
v súčinnosti
s ZVJS a
ÚPSVaR

Štandardy
Počet využitých
zahraničných
zdrojov
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31. 12. 2012

31. 12. 2012

Zdroje
financovania
IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi
IVPR a MPSVR
SR
IVPR cez
kontrahovanú
úlohu zo strany
ORRRP
prostredníctvom
kontraktu medzi
IVPR a MPSVR
SR
Zodpovedné
rezorty
a subjekty z
prostriedkov
národného
projektu OP
ZaSI
Zodpovedné
rezorty
a subjekty v
súčinnosti
s MPSVR SR,
ktoré bude
čerpať
prostriedky z
národného
projektu OP
ZaSI

